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Als. u met deze voorpagina in de hand wandelt over het laantje dat u hierboven zo vredig aanlokt, zult uwel even moeten slikken. Want inderdaad, u wandelt dan over, oÍ anno 1991 langs àJ Elswoutslaan.De eigenaar van de Íoto vermoedde dat deze omstreeks 1930 is gemaakt.E-ewel het negatief
en§szins beschadigd is, is toch duidelijk te zien hoe smal de laan ook toen al was; en nog is....AH Íoto:de heer Dansik
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Het referendum: het finale oordeel?

Onlangs heeft de wijklaad met vreugde kennis genomen van het bericht dat het
College van B & W heeft besloten dè uitslag ,ai het reÍerendum van 6 maart terespecteren. Een overwinning voor democratie, daar een overgrote meerderheid (14,6procent) zich uitsprak tegen bebouwing van het Brouwérsvaartgebied eÀ dtVerenigde Polders. Itrlaar ook een overwinning voor de inzet ,rn Oé Stichting deGroene Zoom; de samenwerkende wijkradin uit Schalkwijk en onze eigen
wijkraadsleden. Een ovenruinning zonder dat we de streep al zijn gepasseerd.

De bouwplannen voor het Brouwersvaartgebied zijn nu
r,oorlopig van de baan. Echter de bestemmingsplannen
,,,oor. het gebied zijn nog steeds niet aangepast oÍ
vernieuwd. Het bestaande bestemmingsplan iJhopeloos
verouderd en rijp voor herziening.

Toekomst Brouwersvaartgebied

I : betekent onder andere dat het Tuinbouwgebied_
'.:crd nog steeds een jachtterrein kan worden voor- :tsontziende projectontwikkelaars en grondspecu_
a-f en. Zij zullen blijven komen, zolang de Gemeente
-:arlem niet de consequenties van het reÍerendum
a:nvaardt en stappen onderneemt om het: -:lwersvaartgebied niet alleen deÍinitief onbebouwd,
-,ar ook blijvend groen te houden. Het unieke gebied
, ='ilent meer te zijn dan alleen een samenraapsel van: =i ei onsamenhangende activiteiten. De Gemeente* 

- =t nu allereerst maar eens een duidelijke visie creëren
, -:" het gebied en daar haar beteid naar richten.

\,'isie van de wijkraad
,', : s wijkraad, hebben die visie overduidetijk wel. De. :::'s van het reÍerendum ook. Daarom dringt de,' .':aC er bij de Gemeente opnieuw op tot een

spoedige realisatie van een (nieuw) bestemmingsplan
voor het Brouwersvaartgebied te komen.
Daarnaast vindt de wijkraad dat het gehele
tuinbouwgebied jaarlijks gécontroteerd (,gescn"ouwO)
moet worden op een aantal belangrijke facetten, zoals
milieuvervuiling, illegale bouwactiviieiten, aanwezige
bedríjfsactíviteiten en dergetijke. Ons inziens is àehandhaving van een beslemmingsplan alleen dan
mogelijk, indien er minimaal éénmaal per jaar een schouwplaats vindt. Hierdoor kan de Gemeente en de wijkraad
duidelijker beoordelen of de geleverde inspanningen totbehoud van het tuinbouwgebied foàreikenó zijngeweest.
Alleen deze beleidsmaatregelen kunnen een eerste
aanzel zijn tot het behoud van het Tuinbouwgebied_
Noord . mer zijn bijzondere tanoicnappltiltÀ,
cultuurhístorische, ecologische en recreatieve
waarden.

Marten van Vliet

K ijkkast

=:=': keer weer wordt er in de kijkkast van ons::-: aankwanier (tussen bakker Vint én Bouchier) iets- :*,,,s en/of aktueels in de schijnwerpers gezet. Dezeà:.:- ziln dat de kinderen en de verkeersveiligheid.-::: :'r heeÍt u inmiddels ook de twee prachtige::- ::'len bewonderd die mevrouw Oijtnuizeï_r"r ::=--3rp oDS voor enige tijd beschikbaar stelde. AIs.'-:.i,.;ilkbewoners zijn die gebruik willen maken van3: -:;= ,kheld hun kunnen en/oÍ kunst(en) ten toon les:. :^ l.llnt u kontakt opnemen mei een van de::-:-'::^l:n
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Het referendum: de uitslagen
I, =' ce uitslag van het reÍerendum is al veel gezegd.
-::-:ssant voor onze wijk is, als allerlaatste terugblik, te

., -:i naar het stemgedrag (over het Brouwersvaart-
l:: :c ) in onze wijk en aangrenzende buurten
I : s:erduin, Zijlweg-West/Oost)
3':: Statistisch Bulletin, maart 1991).

§

,a

Hoe is de opkomst geweest?

: s ret gaat om het aantal opgeroepenen voor het
r;'=';ndum dat opgekomen is, scoorl het westelijke deel
.:- -laarlem het hoogst:

Voor wat betreft de reÍerendumopkomst als percentage
van de Provinciale Statenopkomst blijkt dat de aan het
Brouwersvaartgebied en de Verenigde Polders grenzen-
de buurten een opkomst hadden hoger dan gS%. Er
werd als het ware 5% minder gestemd voor het
reÍerendum in het Ramplaankwartier. De laagste
opkomsten werden aangetroffen in Haarlem-Noord
(boven de Jan Gijzenkade) en een groot gedeelte van
Haarlem-Oost.

De deÍinitieve uitslag

Voor Haarlem als totaal is de volgende deÍinitieve uitslag
van het reÍerendum voor het Brouwersvaartgebied:

van de stemmers is 21,6/" voor bebouwing van het
gebied, en maar lieíst 74,67o tegen bebouwing; 3,8%
van de stemmen was blanco/ongeldig.

De hoogste percentages vöör bebouwing van het
Brouwersvaartgebied werden gevonden in de buurten
die het verst van ons gebied afliggen. Het hoogste aantal
voorstemmers had de Zuiderpolder (Haarlem-Oost):
31,9oÀ. Het laagste aantal voorstemmers kwam uit onze
buurt: Ramplaankwarlier 6,8% en Oosterduin 7,0%.
Het hoogste aantal stemmen tegen bebouwing vinden
we wederom in onze wijk en omliggende buurten:

DD
t

D

# #

- Ramplaankwartier
- De "Krim"
- Zijlweg-West
- Houtvaartkwarlier

72,40/"
65,20/o
61 ,5"/"
61,4%

Flamplaankwarlier
Oosterduin
"De Krim"
Kleine Hout
Zijlweg-West

31 ,4"/o
g0,g%
87,10À
86,4"/"
85,9%

3: ". end is het contrast met het gehele Oostelijke deel
i a- -aarlem'. zeer lage opkomstpercentages (veelal
:-:=-Ce 30%).
! -:aar is de aÍstand tot de Brouwersvaart bepalend
,i:- ^€t stemgedrag. Duidelijk is de grote betrokkenheid
,2- trZ0 wijk met het Brouwersvaartgebied door het
': : :::3 opkomstpercentage.

Opvalllend was ook het zeer lage percentage
blanco/ongeldige stemmen, gemiddeld rond de Z./",
rondom de buurten van het Brouwersvaart- gebied. Dit
geeÍt nogmaals aan dat de motivatie van de gemiddelde
kiezer hoog was. De wijkraad wil hierbij ook alte kiezers
bedanken voor hun kleine maar belangrijke bijdrage tot
het mogelijke behoud van het Brouwersvaartgebied.
Marten van Vliet

O p roep

{: - één ding kunt u de wijkkrant van het:a-: aankwartier de meeste keren in één oogopslag':'-=-nen: de oude Íoto's van deze buurt op de
r:,::aElna. Behalve dit nostalgisch kijkgenot proberen
6 - ::bij ook iets te vertellen over de (geschatte)
l:' ::e, plaats, het gebruik en overige
h:-;-s,^;aardigheden. Aan Íoto's hebben wij (even nog)
;:=-;ebrek - al houden wij ons uiteraard altijd
r:-:: . cien -, maar door de verjonging van de redaktie
i- := r;ijkraad lukt het ons niet altijd meer om uitii' -^:' ngen te putten.

Wij zijn ervan overtuigd dat onder u, bewoners van het
eerste uur, mensen zijn die ons daar graag een handje bij
willen helpen. U hoeÍt zo'n tekst niet zelÍ te schrijven,
maar antwoorden op vragen als *waarom op die twee
Íoto's van hetzelÍde huis er opeens een schoorsteen
ontbreekt", "wat was dat toch voor een bruggetje', en
"klopt het dat er daar op dat hoekje een winkeltje was en
wat deden al die kinderen daarvoor".....op dat soort
vragen weet u vast wel het antwoord. Wij niet altijd! Wie
helpt ons aÍ en toe?
Eén telefoontje is voldoende: 247230

Annelies Homburg
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VOOB I: KWALITEIT BUND -

VARKENS- EN KALFSVLEES
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BEKBOOHDE BAUWE- GE.

KOOKTE. EIt LEVERWOBST ;

SLAGERIJ SCHAAPER
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Éngelenburg 78 - tc|.3534:17
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WASMACHINE
SERVICE DIENST
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WASMACHINES . KOELKASTEN
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KOOKPTATEN

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES

geven wii3 MAANDEN GARANTIE

023 -32
KANTOOR
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Verslag van de werkgroepen

Verkeer

Er komen de laatste tijd steeds meer ktachten bij de
',','ijkraad binnen over het harde ríjden in onze wijk. Niet
a een de Vlaamseweg, Rollandslaan, Ramplaan maar ook
d e P. Wantelaan, Hospeslaan en de Leendert
l',leeszstraat zijn plaatsen waar de automobilisten zich níet
houden aan de maximumsnelheid. Ook de wachtplaats
!'an de NZH-bussen op de Rollandslaan bij het vijvertje
leveft een gevaarlijke situatie op voor het overstekende
verkeer, met name voor schoolgaande kinderen.
Gelukkig zijn er inmiddels Íietsstroken aangebracht op de
Vlaamseweg waardoor de fietsers daar wat beter
beschermd zijn. Deze strook is doorlopend, wat betekent
dat er niet op geparkeerd mag worden. De plannen voor
het kruispunt Ramplaan/Rollandslaan liggen al geruime
tijd bijde gemeente. Hier is ondanks meerdere pogingen
van onze kant nog weinig over bekend. Wij zijn van plan
om wat meer druk op de gemeentelijke ketel te zetten om
gevaarlijke situaties zoals die zich nu voordoen te
voorkomen. Op maandag iS maart vond een gesprek
plaats met de wethouder van verkeer over de gang van
zaken in het Ramplaankwartier. Wij hopen dat dit gesprek
eindelijke resultaten zal opleveren gezien de duidelijke
toename in het sluipverkeer.
De verkeersgroep houdt u op de hoogte.
NvdF

M ilieu

Prima, zoals de glasbak gebruikt wordt! Steeds meer
mensen beseÍÍen het voordeel (legere rolemmer) en het
nut (hergebruik van glas) ervan.
Maar wist u, dat na 19.00 uur en op zondag er ofÍicieel
geen glas in de glasbak gegooid mag worden? Houdt u
zich daar a.u.b. aan, de direkt omwonenden en de (net)
slapende kinderen zullen u er dubbel om waarderen.
Het is onvermijdelijk: nu de meeste scholen, clubs en
verenigingen zijn gestopt met het inzamelen van oud
papier, raken de papierbakken op de Flamplaan overvol.
fg vol zelÍs, zodat naast de papierbakken dozen en
zakken neergezet worden. Maar dat na een Ílinke wind
buurtbewoners de weggewaaide kranten uit deze dozen
bij elkaar moesten grabbelen, harken en vegen, dat kan
toch echt niet. Neemt u niet te grote porties mee naar de
papíerbak. Ziet u dat het er echt niet meer bij kan, neem
dan, hoe vervelend het ook is, de kranten weer mee
terug. De gemeente heeÍt beloofd een extra papierbak
te plaatsen bijde glasbak van het Willem Dreesplanlsoen,
en alle bakken twee keer per week te legen. Zijn er nog
problemen, een teleÍoontje naar nr. 1 80180 is
voldoende. Want met elkaar ............enzovoort.
JB

?\ \\a
\§\é\FF
Ruimtelijke Ordening

bouwplan hoek P. Wantelaan/G.Schoolmeesterlaan
Zoals in de vorige wijkkrant en in de kijkkast stond
aangekondigd. heeft de wijkraad op 14 maart een extra
wijkraads-vergadering gehouden over het voorslel van
de gemeente op de hoek van de Pieter Wantelaan en de
Gilles Schoolmeesierlaan bejaardenwoningen te
bouwen. Op de vergadering waren ongeveer S0
belangstelle nde n aanvrezig, waaronder direkt
omwonenden en opvallend veel oudere wijkbewoners.
Er waren op de vergadering twee hooÍdstromingen. De
direkt omwonenden waren van mening dat onze wijk wel
heel groen lijkt. maar dat dat niet het geval is, en hadden
de vraag: waarom alles volbouwen. Daaöij komt dat het
"cross-terreintje" de enige echte speelmogelijkheid is
voor kleine kinderen in dit deel van de wijk. De oudere
wijkbewoners vonden dat door de bouw van de
woningen de ouderen in deze rvijk kunnen blijven wonen
met het voordeel van "doorstroming"; er komen
eengezinswoningen vrij Als algemeen punt kwam naar
voren de angst voor onzorgvuldige aanpak door de
gemeente. De konklusie van de vergadering was dat de
gemeente moet zorgen voor een andere speelplek voor
de kinderen in dit deel van de wijk en garanties dient te
geven voor een zorgvuldige procedure. lndien de
gemeente op de bovenstaande vragen positieÍ
antwoordt, zal aan bebouwing van dit restperceel de
volgende voonryaarden worden gesteld:
-eerst ondezoeken wat er precies gebouwd kan worden,
dan pas over bouwen beslissen
-bejaardenwoningen ook voor bejaarden uit onze wijk
-een zorgvuldige inpassing van de bebouwing in de
omgeving in nauw overleg met de omwonenden en de
wijkraad.

Voor het bouwterreintje heeÍt zich al een Senioren_groep
gemeld bij de gemeente. Het is echter niet zeker ot deze
Senioren-woongroep',Kennemerland,' 50+ ook in
aanmerking komt om le bouwen op deze plek. Deze
Seniorengroep heeÍt het plan om ongeveer 14
zelÍstandige woningen te realiseren met een
gemeenschappelijke ruimte. Mevr. E.C. Jacobszoon tel.
243187, voorzitter van deze Seniorengroep is gaarnebereid meer inÍormatie te veÀtrekken aan
belangstellende senioren.
QM
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Ramp laan t cijferspel

AIs je toch wat extra vrije dagen hebt, je hebt alles al een keer gedaan en het weer is

niet'al te beroerd, dan wordt Éet tijd voor een buurtspel.

Over de hele namÉtàan ziin cijÍers en getallen verborgen. Ontdek ze.en schriif ze op'

Let op: het gaat steeOs óm Íret laatste cijÍer. ledereen kan meedoen, er is geen

minimum ot maxiÀum leeftijd. HeO ;e al de getallen gevonden, dan 19t it de laatste

cijfers ervan op. öui àne opgetelde ietal bvàr ie in, want daar zijn prijsjes en prijzen

mee te verdienen.

RntwoorOen $

1

staan er oP het bord?

Antwoorden kan je tot uiterl
TuindorPlaan 57.
Je hoeÍt dit blad niet uit te
Succes!

1 . Welk telefoonnummer staat er op het gele bordje aan

het begin van het koeiePad?
2. Op deltoepput tegenover Ramplaan 102/104 staat

een nummer. Welk?
3. Op het lage tuinmuurtie om het hoekhuis van

Ramplaan 53 hangt een blauw bordie' Wat is het

onderste getal?.
4. ln de etalage van bakker van der Vooren staan twee

beschuilbulse n. Hoeveel jaar bestaat de beschuit-

Íabriek?
5. Hoeveel hondehaken heeÍt de Dekamarkt naast de

rijwielklemmen?
6. Welk teleÍoonnummer moet ie bellen over de NZH-

buslijnen? Staat in het bushokie.
7. Op welk huisnummer zit bakker Vink?

8. ln de etalage van Bouchier staan babyschoenties'
Wat is & Prijs?

9. Hoe duuiis-de tiigerliim biiíietsenhandel De Haas?

10. Wat is het teleÍoonnummer van de WSD?

11 . Op de blikjes zalm bii Korving staat een prijs' Welke?

12. Wat moet ie betalen voor een sinaslollie bii Pijnaker?

13. Kapper Robert kan je mooi maken met een zure'-'p"i,iàn.nt. 
Hoeveel getd moet je dan meenemen?

r +. ï1i; slager Schaaper hangt een geelbordle met de

to-egestane openingstijden' Hoeveel uren mag dat

maximaal Per week?

15. Helemaal onderaan op het bord "Valutakoersen" bii- 
Oe V.tànigde Spaarbank staat een nummer nl:

f O. àU de sch-uitdeur van ArtiÍleur hangt een affiche'

Onderaan staat: Kwaliteitsvijand nummer" " "
17. Aan het eind (begin) van de Ramplaan begint

Overveen. Overv-een hoort bij Bloemendaal' en dat

is een Europese gemeente' Hoeveel gele sterren

cijfer t
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Optellen:

ijk'12 mei inleveren op de adressen Hospeslaan 44' Ramplaan 37 en N'

scheuren,jekuntdegetallenookoverschrijvenAlsjenraargcedoptelt'
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Speeltuinnieuws

Papiercontainer

Het zal u niet ontgaan zijn dat de container voor de
inzameling van oud papier sinds maart uit onze speeltuin
is verdwenen.
U heeÍt er in de media al kennis van kunnen nemen; aan
de inzameling zijn thans kosten verbonden, i.p.v. dat er
een vergoeding tegenover staat. Voor onze speeltuin
zou handhaving van de papiercontainer Í. 15,- per
wisseling betekenen waar echter van de zijde van de
gemeente geen subsidie tegenover staat.
Helaas hebben wij als vereniging deze milieuvríendelijke
inzameling dus moeten staken.

M uzie kapparatu u r

AIle gevers van audio apparatuur: een hartelijk dank, wij
zijn nu (nagenoeg) compleet.

Dreumesmiddagen

Nog steeds is er de mogelijkheid voor kinderen van 0-2,5
jaar met hun ouderes om elkaar te onlmoeten in de
speeltuin van 15.30 tot 17.00 uur op donderdag (niet in
de vakanties). Als het mooi weer is gaan we natuurlijk
lekker buiten spelen. Lekker kliederen in de zandbak. Wij
verheugen ons nu al op de eerste snikhete dag dat wij
het kíkkerbadje weer vol kunnen laten lopen.
Voor de ouders is er kofÍie, voor de kinderen limonade en
bij mooiweer ijs.
Helaas is het een paar keer voorgekomen dat mensen
voor een gesloten deur stonden doordat er geen
toezichthouder aanwezig was. Dat vinden wij natuurlijk
héélvervelend en wijzullen ons best doen om, ook als er
geen tozichthouder is, de dreumesmiddagen gewoon
door te laten gaan met onze vrijwilligers.

Peutergym

Op de peutergym komen binnenkort enkele plaatsen vrij
doordat enkele kinderen uit de groep 4 jaar worden.
De gym is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.l_ekker hollen en
dollen in een groepje van maximaal B peuters onder
deskundige begeleiding.
Kosten: t. 26,- per kwartaal voor leden, voor niet-leden
Í.32,50.
Tijd: dinsdag van 15.00 tot 15.45.
lnÍormatie bij: gymluÍ Witma Leeftink, tel.: 252013.

K in de rb oe rde rij
Welke dierenvriend wil er op woensdagmorgen van g.30
tot ca. 9.00 de kinderboerderij schoonmaken en de
dieren voederen en aan het eind van de middag om
17.00 weer wat vegen en voederen.
De "Barnevelders" zullen voor een vergoeding zorgen in
de vorm van kakelverse eieren.
Belangstelling? Bel even met Olga Zonneveld, tel.:
246384.

\
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Uitslag enquéte-formulieren
Uit de ingeleverde enquète{ormulieren die men tijdens
de wijkraadsverkiezingen kon invullen, kwamen wat
betreÍt milieu de volgende zaken naar voren.
Veel mensen storen zich nog steeds aan de hondepoep
op de stoep. Ondanks de gestaagde hondepoep-aktie
(wat blijkt uit het regetmatig opgehaatde aantatzakjes), is
er toch nog een aantal eigenaars van honden die'fret
aangeboden materiaal niet gebruiken.
Een paar mensen vroegen oÍ de te kleine papíerbakjes
niet wat vaker geleegd kunnen worden. gedoeide bakjeszijn voor de hondepoepzakjes. De (groteie)
papierbakken vindt u op de Ramptaan naast de tushalte
en aan de overkant bijde glasbakken.
Een regelmatig terugkomende vraag was, oÍ de
bewoners in onze wijk niet wat vakei hun stoepen
onkruidvrij kunnen maken en overhangend groen

verwijderen. Op sommige plaatsen veroorzaakt het
overhangend groen nog steeds een grote overlast voor
wandelaars.
Een aantal mensen vroeg oÍ er bijde glasbak op de hoek
van de Pieter Wantelaan en de Gilles Schootmeesterlaan
gok_ee.l papierbak geptaatst kon worden. De wijkraad
heeft dit bij de gemeente geinformeerd en hij kornt er
inderdaad.
Verzoeken, om de bewoners te waarschuwen wanneer
de g.emeente de goten komt vegen i.v.m. weghalen van
auto's ligt wat moeilijk. Toch wiilen wij proberen hier vía de
gemeente-reiniging een schema over te krijgen, zodat
we bedoelde dagen in de wijkkrant of in de kijkkast
kunnen publiceren.

JB
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(i ngezo nde n med ede I i ng)

Geacl'. :e i,,-:' i're"r'oner,

Ïc:::'aar zijn er vijftien kinderen uit het vervuilde gebied rondom Katowice
l:-=:.r gedurende drie weken bij gezinnen in Haarlem te gast gelveest (o.a. ook bij

==:. iezin in het Ramplaankwartier).
. een groot gedeelte van de gastouders is vervolgens vorig jaar oktober op bezoek
iegaan bij de kinderen in Polen.
Dit bezoek heeft duidelijk gemaakt, dat de nood veel groter is dan gedacht.
De woonorrrstandigheden van de kinderen zijn vaak erbarmelijk. ZelÍs de aanschaf
van noodzakelijk kleding is voor veel gezinnen problematisch. Daarnaast is de
Iuchtverontreiniging enorm. In het centrum van de stad Chorzów staan hoogovens
die hun ongefilterde rook over de omgeving verspreiden.
In samenwerking met de onafhankelijke Poolse vereniging vrienden voor het kind
(T.P.D.) in Chorzów heeft de werkgroep Haarlem toen besloten voor de komende
zomer weer een groep kinderen uit te nodigen. Daartoe is in november een eigen
stichting opgericht en is er veelvuldig kontakt geweest met de vereniging in
Chorzów.
Bij de T.D.P. in Chorzów zijn de namen bekend van 500 kinderen die hard aan een
gezonde vakantie toe zijn.
Hoewel er inmiddels (gelukkig) genoeg gastgezinnen beschikbaar zijn, blijven de
kosten voor vervoer naar gezamenlijke uitstapjes en het bekostigen ervan steeds
weer een grote zoï9. Als u ons op een van beide punten kunt helpen, doet u ons,
maar vooral de kinderen uit Polen een heel groot plezier.
Financiële bijdragen zijn van harte welkom bij de penningmeester: Militairenweg
73,2A57 ET Overveen. Giro 60185.
Voor informatie kunt u altijd terecht bij Cathy Tromp (:245952) of bij Rob Plugboer
(272735). Dank u wel!

Mededeling

Leerl i ngenaanmeldingen

Ér ziin nog wat misverstanden over de aanmelding van de
4-jarige leerlingen voor onze school. Voor alle
duidelijkheid zal ik een goed overzicht geven van de
aanme ld ingsprocedu re.
1. Kinderen die tussen 1 oktober 1991 en 1 oktober
1992 4 jaar worden: Deze kinderen hadden al voor 1

maart 1991 aangemeld moeten zijn (zie vorige wijkkrant)
en deze groep is vol. Hiervoor ziin dus geen
aanmeldingen meer mogelijk.

2. Kinderen die tussen 1 oktober 1992 en 1 oktober
1993 4 jaar worden'. Deze kinderen moeten voor 1 maart
1992 (volgend jaar dus) aangemeld zijn. Voor deze
kinderen heeÍt u dus nog alle tijd om een afspraak te
maken met de school. Het liefst na de zomervakantie.
(tet.242255)

Beatrixschool

Hon denove rlast

De aÍgelopen weken hebben we regelmatig overlast
gehad van loslopende honden op het speelweitje en het
schoolplein. Het is ten eerste onhygienisch en ten
tweede is het gevaarlijk voor de spelende kinderen.
Vandaar een dringend verzoek om de honden aangelijnd
te houden.

I
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De * Delicatessen uan Kaatie bli de Sluis
* Leonidas bonbons

* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick iis

* Treasure tea

Bloemendaalseweg26T - Overveen - Tel .260732
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PHILIP KORVING & ZN
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Lood- en zinkwerken
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Gàs - en waterinstallaties
Centr-ale verwarming
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Berichten uit De Blinkert

Ouderencontact Overveen

De koude winter is gelukkig achter de rug en nu we de
zonnige tijd weer ingaan, wordt het tijd om eens een dag
heerlijk op slap te gaan. Zoals u in het programma reeds
hebt kunnen lezen, gaan we op DINSDAG 21 MEI
aanstaande naar de mooie provincie Friesland. We
vertrekken om 8.00 uur en gaan door de
lJsselmeerpolders naar Lelystad voor de kofÍie met
gebak! Daarna via Emmeloord en Lemmer, dwars door
het Gaasterland naar Hindelopen, gelegen aan het
lJsselmee[ voor het diner. 's Middags rijden we naar
Workum voor een bezoek aan het museum van Jopie
Huisman. Deze voddenkoopman wíst aÍgelopen jaar
100.000 bezoekers te trekken. Na alles rustig bekeken
le hebben, stappen we weer op en rijden we richting
AÍsluitdi.ik. Via Noord-Holland rijden we huiswaarts en we
zijn dan om ongeveer 19.00 uur weer thuis. De prijs van
deze geheel vezorgde dag bedraagt slechts Í1. 52.50.
lnbegrepen zijn vervoer per luxe touringcar, 2x
koffie/gebak, diner en entree. We gaan met 2 bussèn,
maar verzoeken u toch met opgaven niet te lang te
wachten (vol is vol!)
Voor informatie kunt'u bellen met de heer Elzinga
(241810)

Burenhulp

Van verschillende kanten (en dan vooralvan de kant van
hulpvragers) bereikte ons een verzoek om kleine hand-
en spandiensten. "Waar is de burenhulp van vroegèr
gebleven?" Door (tijdelijke) ziekte, eën sterfgeval van
een partner oÍ andere oozaken blijven er soms kleine
klusjes liggen die de vooral oudere mensen niet zelÍ
meer kunnen opknappen. U kent dat wel: dat lekkende
kraantje, een extra boodschapje doen, dat lampje dat het
ineens zomaar niet meer doet.
Wij willen graag een burenhulp op poten zetten, maar dat
kan niet zonder u. Bent u een aardige handige
buurtbewoner, die bereid is af en toe en soms tegen een
geringe vergoeding uw onbekende buurman oÍ
buurvrouw te helpen? Dan leggen wij de kontakten.
TeleÍonische of schrÍÍtelijke reakties graag naar Annelies
Homburg (247230) oÍ Joke Blansjaar (245744)

(i 4,,(
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Vrijwilligers handwerkmiddagen

Onze aktieve groep dames die op dinsdag onze
handwerkmiddag leiden, heeÍt behoeÍte aan een beetie
ondersteuning.
waardenkeD wijdan aan
- aan een persoon die dinsdagmiddag beschikbaar is en
kan handwerken oÍ heel kreatieÍ is.
- aan een oÍ meer personen die dinsdagmiddag niet
beschikbaar zijn, maar wel tijd hebben om soms een
handwerk thuis af te maken.
HeeÍt u interesse-kom eens langs.

Vo I ksdansen
', :::: let volksdansen op donderdagmiddag (van 14.30
. ': l3 uur) voor de ouderen uit de Blinkert en de
.- -,, ^: zijn wij ook gestart rnet een groepje voor
: - .:'. - ll middelbare leeÍtijd) op donderdagmiddag
: - : : : ::t 17.30 uur. Kosten Í1. 2.50 per keer.

-; i . - :^r meete doen.........meldt u zich!!

Ybrvoersdienst Open EettaÍel

SiÉ Èrï€Ë :,d staat ons huis open voor oudere
hrrtm,er: 3..ï te komen eten. Daarwordt zeker door
Ínensen d ö raaste omgeving gebruik van gemaakt.
Mar ru q.Ëren Cie verder wonen is de afstand toch
wel een proö1eem. ln samenwerking met het
dierretemnh.rn ?uÉWest" willen wij nu komen tot een
vervperffi lY! zceken dames en heren die zich
tegen de vergnedmg yar fl. 3.= per dag beschikbaar
willen stellen om cudere hrurtbewoners om 11.30 uur
naar de Blirkeít le rlde"n en om ongeveer 13.00 uur naar
huis te brergien. tffrl u zilr hisrvoor beschikbaar stellen,
meldt u zich dan wen bli het Dienstencentrum tel.
324261. ZijzuNlen de orgBÍtsdb op zich nemen.

{
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Daarover sPraken zii

Op de wijkraadsvergadering van 28 Íebruari (dus nog van
voor het reÍerendum) werden de laatste punten
besproken die met deze volksraadpleging te maken
hadden. Het belooÍde inÍormatiebulletin van de
gemeente met alle inÍormatie voor de kiezer bleek in het
Ramplaankwartier bij zeer veel adressen niet bezorgd te
zijn.
Er wordt besloten om op donderdag 14 maart een extra
inÍormatieavond te houden over de bebouwing van het
restperceel Pieter Wantelaan/Gilles Schoolmeesterlaan.
Een verslag van deze avond (die door opvallend veel
wijkbewoners bezocht werd) vindt u elders in dit blad.
Ook al de wel's maar vooral de wee's van de werkgroep
Verkeer over met name de Flollandslaan en de
Hospeslaan worden uit de doeken gedaan (en elders in

dit blad nader toegelicht)

en

sprakelT .. ..

De wijkraadsvergadering van 28 maart begon natuurlijk
met algemeen instemmend gemompel over de uitslag
van het reÍerendum en de consequenties die de
gemeenle Haarlem hier inmiddels uit getrokken heelt.
Een aardige erÍenis van dit alles is bovendien, dat de
diverse wijkraden die hiervoor noodgedwongen
(maar met plezier) hebben samengewerkt, deze
samenwerking in de toekomst willen voortzetten. Dat kan
alleen maar positief werken!
De werkgroep Elswout licht een opziendbarend tipje van
de sluier op die telkens weer valt over de
parkeerproblemen rond de Orangerie. Uit maar lieÍst acht
(B) alternatieven heeÍt de werkgroep besloten geen
negatieÍ oordeel te geven op het voorstel dat het huidiqe
parkeerplaatsje (weer) ziin bestemming krijgt als
boomgaard, en dat een nieuw, groter parkeerterrein
gerealiseerd kan worden vlak naast de nu nog niet
gebruikte boerderij. E.e.a. valt verder onder de
bestemmingsplanprocedure van de gemeenle
Bloemendaal.
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is wederom op
de laatste donderdag van de maand, in dit geval op 30
mei. U bent van harte welkoml

BAKKER
drogisterij-paríumerle

Bloemendaalseweg 301

tussen ziilweg en v/h marinehospitaal

OVERVEEN

023-27.74.OO

kom tennissen
in de Fablohal

in het Rom7loan-
kwortier

A.Thoolen jr B.V
lrl orce I i svoortpod
Hoorlem

2/, 42 10

FABLO

hpo-allergene
kosmetika

voor de zeer gevoelige huidl
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stichting Romploqnkwortier, h oezo?

.::' -=: iado op die rekening konden worden gestorl.
l:- -=:ien we in het verleden wel eens melding
:=-::.,i van een door deze stichting bij de Raad van
S . ; -;ediend bezwaarschriÍt. Hoe zit dat nou? Wat
" : : ' ': atie bestaat er tussen die stichting en de wijkraad
:': -rehetzelÍde?
. := :roberen hieronder deze vraag te beantwoorden:

r,'=' =- := ';3elmaat wordt aan wijkraadsleden de vraag
:.::: r ;,at is toch die stichting Ramplaankwartier,
,\::-,:i voor in iedere aílevering van de wijkkrant het
::s:--' wordt opgenoemd en, belangrijker nog, ook een
: : - ",,'e<e ningnummer wordt vermeld?
--:-,',: lezers zullen zich waarschijnlijk nog wel
- :' - ^:': n dat bij bijzondere gelegenheden als
: " :: -:=: C het afscheid van bakker Tullenaar de giften

Cprichting: l98l
-= - o i erstaan van notaris De Waard in Overveen werd op
25 .:ruari 1981 de Stichting Ramplaankwartier opgericht.
I = statuten maken het doel duidelijk: het uitgeven van
:: '*rjkkrant, door de gemeente gesubsidieerd en in
: , e reenstemrning met de door de wijkraad
:;:nplaankwartier te stellen voorwaarden. Tweede
:= angrijk doel is het ondersteunen van wijkwerk. Zoals
: edere stichting dienen deze doelen te worden
-:3estreefd zonder het maken van winst.
I n dit werk te kunnen doen kan de stichting geld
.:'tr/erven uit subsidies (voornamelijk de gemeente, voor
-.i uitgeven van de krant), en voorts onder andere door
s:'enkingen en eventueel legaten.

J u ridische mogelijkheden

: - Jat de stichting Íormeel een zogenaamde
'=:^tspersoon is (de wijkraad is dat niet) kan zij ín
-' : sche procedures als zodanig erkend worden. ln het
.:'eden is het wel eens gebeurd dat een wijkraad niet
':':'eel een bezwaar kon indienen omdat hij Íormeel
:==: rechtspersoon was. Om van zulke problemen geen
. .' :: hebben is ook besloten om procedures waarbij dit
.: - - r:oeilijkheden worden gevreesd Íormeel door de
." ,-' -J te laten voeren. Om er zeker van te zijn dat de
: - -' -; dan ook het standpunt van de wijkraad
,: -:;:- r,,oordigt, is vastgelegd dat van de vijf leden die*; ::::-ur van de stichting vormen er altijd drie tegelijk

ook lid van de wijkraad moeten zijn, en dat de overige
twee in ieder geval in het Ramplaankwartier moeten
wonen.

Leuke dingen voor de buurt

Behalve deze Íormele zaken doet de stichting meer. Het
geld dat bijvoorbeeld uit donaties binnenkomt wordt niet
alleen besteedt aan juridische zaken. Er worden ook
dingen mee gedaan die leuk zijn voor de wijk, maar die
niet uit de wijkraadssubsidie, die de gemeente ter
beschikking stelt, kunnen worden betaald. Dat geld is
namelijk alleen bedoeld voor het burocratische aspekt
van de wijkraad: vergaderkosten, zaalhuur, telefoon- en
porto-kosten en dergelijke.
Het is daarom de stichting die meebetaalt aan een
Sinterklaasfeest, die het nadeling saldo van de
buurtÍeesten en braderieën voor haar rekening neemt.
Het is ook de stichting die aan jubilarissen en gouden en
diamanten echtparen een aardigheidje aanbiedt.
ln de loop van de jaren heeft de stichting ook wat geld
apart gezet om de ontwikkeiing van het buurtgebouw te
stimuleren: als er een clubje in het begin de huur niet kan
betalen oÍ (spel-)materraal moet aanschaÍÍen orn een
goede start te kunnen maken kan de stichting een deel
van die kosten voor haar rekening nemen"
Veaoeken om zulke steun kunt u indienen bij de wijkraad
oÍ direkt bij de stichting (Joke Blansjaar is
secretaris/penning meester;.

Bijdroge gevroogd

U zult wel begrijpen dat dit stukje niet alleen is
geschreven om u een en ander duidelijk te maken. De
bijbedoeling is om u ook nog eens te vragen om een
bijdrage voor het werk van onze stichting. Wij zijn
vanzelÍsprekend ontzettend blij met de giÍten die in de
loop van de jaren bij ons binnendruppelen. Deze gevers
willen wij hier nog eens uitdrukkelijk voor hun bijdrage
bedanken. Voor anderen, die nu denken dat ze ook voor
het goede doel iets overhebben: graag, en bij voorbaat
hartelijk dank.
U kunt giften overmaken op de rekening van de
Stichting: 84.82.63.030 bij de Verenigde Spaarbank
Ramplaan. Het gironummer van de bank is 5180.

Hans den Nijs, voorzitter Stichting Ramplaankwartier

Verloren en Gevonden G iften

Wij ontvingen weer 2 giÍten. E.W.T.B en AL.C.B.M
schonken ons beiden Í1.25.=
Onze hartelijke dankl

i- ,= " : ::ieden heeÍt een dame bijrijwielhandelaar De
-: :: _-: ^:crmeerd naar een verloren horloge. Helaas*:: r ' ^:. cge op dat moment onvindbaar, maar later
*! - r I . '..t de Haas het alsnog. Hij weet alleen niet wie:: ': _ -'-:: ;e eigenares was! Wilt u zich a.u.b. komen-: :: -

De volgende wijkkrant zal verschijnen in het weeke
van 22 juni. De kopij voor deze krant kunt u inleveren
en met 3 iuni.
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orchidee Hoorlem BV Rockoerrshof

Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f B.sO Tetefoo n: 24 4g 26
Posladres;
Krokusslraat 49
2015 AE Haartem
Tel. (zaak) 023-244826

(pnve) 023-31231a
Fax 023 - 24701 I

ffi IS HET SïMBÍIÍ}I UÍIÍIB ÍIEBDEGETIJI(
GEZÍII{O tEIffiEB BBÍlÍlD

OVEHVEEN:
Nleuwe DJember, BloemendaalsEweg 247 Nu ook: Rolhndrhan 33

SINDS í918
Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike broodelers?
Als U dicht in de buurl van één van ónze Oude Backershuyzen woont

"Dil ZlI U ItlEiufl. 6EBArÍEt"HAARLEM: HEETISTEDE:
Gen. Cronjéstr 158 ann€x croissantérie Binnenweg .t40 annex Konditorei restaurant
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan g SANTpOORT:
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie Bbemendaalsestraalweg g5
Grote Houtstr 167 annex croissanterie ZANOVOORT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie Tohreg 6

BakkeÍ Van Der Vooren maeht van trage eters - gragc etcas
0a nr, fli Elrl:

UAil OEN TOÍIREII IIÍIE EEII SIIEEIJE!

L

Gazelle
VOOR EEN DESKUNDTG AAt\jKOOP-ADVÍES
EN'too?o SERVICE, ROLLATD
MEER DAN 1-141YE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
O ALLE MATEN BANDEN '§
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor oÍle soorten philips gloeilompcn,
ï.L.- buizen en elektro-moierióol
A.G DE HAAS RAMPLAAN46 TEL.24 05 53


