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De Brouwerskolk ca. 1925. Het lijkt alsof de omgeving vlakker is dan tegenwoordig,
maar dat ís slechts schijn: de begroeiing rondom het water is in de afgelopen halvë
eeuw flink wat hoger geworden. ln de crisisjaren (dus in de tijd na het tuOstip waarop
deze foto is genomen) werd in het kader van de werkverschaffing óool de 

=gn."stempelaars" begonnen'met het verharden van de zandweggetjes met gravè1.
Hoewel inmiddels alles voorzien is van een asÍaltlaag, zult u bij uw wandelingén hier
en daar het rode gravel nog kunnen bespeuren. AH
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Patatzaak in het
Ram plaan kwartier?

De problemen die de wijkraad tegenkomt, worden veelal
gekenmerkt door een tweeslachtig karakter. Aan de ene

kant is er vaak een direct probleem voor ornwonenden,
terwijl aan de andere kant wijkbewoners iuist een direct
belang bij datzelfde probleem hebben. Dageliikse
boodschappen oÍ overlast. Een straat aÍsluiten oÍ een

straat openlaten. Het behoud van groen ol woonruimte
voor wijkbewoners.
De wijkraad heeft één duidelijke overheersende doel-
stelling voor deze problematiek: het algemeen wijkbelang
staat bovenaan. Hieraan toetsen wii in eerste instantie
ieder probleem, alvorens wij overgaan tot verdere actie.
Een concreet voorbeeld ter illustratie. De mogeliike
komsi, van een patatzaak, in het pand van de WSD
(Ramplaan) heeÍt de typische ingrediënten in zich die
een Ílinke buurtrel mogelijk maken.

Tegenstriidige belangen

Aan de ene kant zijn er de, terecht verontruste, direct
omwonenden die het karakter van hun directe omgeving
danig kunnen zien gaan veranderen door overlast van
extra verkeer en bezoekers en al wat daarmee
samenhangt.
Aan de andere kant is er het tegengestelde belang dat
een dergelijk klein buurtcenlrum in zijn voortbestaan
wordt bedreigd. Leegstand oÍ kantoorruimte vermindert
de aantrekkingskracht van het buurtcentrum. Herves-
tíging van detailhandel kan de winkelfunctie voor het
buurtcentrum doen behouden. Een essentieel onder-
deel van het wijkgebeuren is namelíjk de aanwezige
middenstand: vele, met name oudere bewoners zijn voor
hun dagelijkse boodschappen aÍhankelijk van goede en
degelijke voozieningen.

Eén iaar na de verki ez,ngen

De 'nieuwe' wijkraad is nu al weer een jaar aan het werk. De tijd vliegt en vele
problemen zijn in het afgelopen jaar opgelost. Maar ook nieuwe problemen kondigen
zich al weer snel aan. De verkeersproblematiek blijÍt een doorn in het oog vooi vele
wijkbewoners, maar ook de mogelijke komst van een snackbar op het Ramplaanplein
houdt de gemoederen bezig. Ook het functioneren van de DEKA-markt blijkt veel
overlast met zich mee te brengen. Wat is nu de rol van de wijkraad bij tal van
problemen?

Dilemma

De wijkraad heett dus een dilemma. Wat is haar advies in
dit speciÍieke geval?
ln de eerste plaats kijken wij naar het bestemmingsplan.
Het pand heeÍt een winkelbestemming. Horeca is niet
zonder meer Ínogeliik. Dit betekent dat er een artikel 19-
procedure Wet Ruimtelijke Ordening moet plaats vinden
eer er een patatzaak of een restaurantje zich kan
vestigen. Omwonenden kunnen dus bezwaar aan-
tekenen op dezelÍde wijze als bij het verlenen van een
bouwvergunning. Wij adviseren dit ook. Hoe meer hand-
tekeningen, des te beter.
Gedupeerden moeten natuurlijk zelÍ actie ondernemen,
er is immers een tegenstrifdig belang. leder,moet voorzijn
eigen recht vechten. De wijkraad helpt, adviseert en kan
eventueel begeleiden.
Vervolgens kijken wij naar mogelijke alternatieven.
ln dit geval: welke winkels missen wri op de Ramplaan?
Een delicatessenzaak oí een drogist? Een Íiliaal van een
kruisvereniging, een boeUkantoor/kadowinkeltje oÍ een
reisbureau? Er ziin vele mogelijkheden, maar weinig zijn
economisch aantrekkelijk.
De moeilijkheid schuilt hierin geïnteresseerde kopers te
vinden voor een relatieÍ klein verzorgingsgebied.
Daarnaasl wordt het pand verkocht aan de hoogst
biedende.

Zorgvuldige aÍweging

Als wijkraad proberen wij zo goed mogelijk advies te
geven aan de direct betrokkenen, wanneer zij erom
vragen, en inÍormeren bij de gemeente naar de
(alternatieve) mogel'rjkheden. De wijkraad kan en moet in

Vervolg op pagina 5
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dit geval afstand nemen. Tegenstrijdige belangen vragen
om een zorgvuldige aÍweging van wederzijdse belangen.
Als laatste: wanneer eventueel het onvermijdelijk
geschiedt, kan de wijkraad een bijdrage leveren tot het
zorgvuldig nakomen van de juiste voorzieningen en een
duidelijke aangeven hoe de overlast íngeperkt kan
worden. De rolvan de wijkraad is bij mogelijke vestíging
van bijvoorbeeld een patatzaak nog niet uitgespeeld.
Ook wij kunnen ervoor zorgen, door bemiddeling
bijvoorbeeld, dat de patatzaak zích op de juiste wijze aan
de gestelde hinderwetvoorwaarden houdt.

Het hierboven geschetste probleem is er één van de vele
die wij ieder jaar weer tegenkomen. Het oplossen daarvan
gaat niet zonder inspanning. Daarom zijn wij nog steeds
op zoek naar versterking van onze wijkraad. Vooral op het
gebied van ruimtelijke ordening en milieu ziin er nog vele
mogelijkheden. Ook willen wij graag
meer oudere wijkbewoners bij de wijkraad betrekken.
HeeÍt u interesse, tijd en zin, kom dan een langs bij de
wijkraadsvergadering, iedere laatste donderdag van de
maand. Of bel met één van de wijkraadsleden (telefoon-
nummers in het coloÍon)' 

Marten van Vliet

Myriantha Schouw Tuinbouwgebied

Ook het tuincentrum Myriantha/Bakker houdt de
gemoederen bezig. Met het bedrijf waren duidelijke
afspraken gemaakt over de inrichting van het terrein en
het te verkopen assortiment. Op maar lieÍst twaalf punten
werd door de Gemeente niet-naleving van het convenant
geconstateerd. Het is voor de wijkraad teleurstellend te
moeten constateren dat de Íirma Bakker zich niet aan
simpele afspraken kan houden. Het vertrouwen is
hierdoor voor de zoveelste maal geschaad. De
Gemeente zal zorg dragen voor strikte naleving van de
overeenkomst, eventueel met politiedwang.

Eindelijk gaat het gebeuren: het tuinbouwgebied wordt
nog voor het einde van dit jaar geschouwd. De rol van de
wijkraad zal hierin vooral van adviserende betekenis zijn.
De sector Bouwen en Wonen van de gemeente Haarlem
hebben de mogelijkheid met beide handen aange-
grepen om het tuinbouwgebied in al zijn Íacetten te
inventariseren. Hierdoor wordt als het ware de basis
gelegd voor de door ons verlangde jaarlijks terugkerende
schouq die het gebied kan beschermen tegen allerlei
uitwassen.

MvV

De Houtvaart

lngezonden mededeling
gemeente Haarlem

Sector Bouwen, Wonen en Economie

Een ware uittocht dreigt voor de zwembaden in de naaste
omgeving van het Ramplaankwartier. Bleken eerst de
plannen voor de opheÍfing van het SportÍondsenbad in
het Frederikspark en Stoopsbad in Overveen deÍinitieÍ,
nu lijkt bovendien de gemeente Haarlem ook het laatste
Haarlemse burtenbad de Houtvaart (bij het Ruijterplein),
op te willen heÍÍen. Eerder gemaakte afspraken met de
gemeente, dat het bad deÍinitieÍ kon btijven voort-
bestaan, lijken door dreigende bezuinigingen nu op de
tocht te staan Voor de zwemmende wijkbewoners een
vreselijk verlies. Laat het niet zo ver komen en steun de
actie van het zwembad door kaarten op te sturen naar de
de Haarlemse politici. De kaarten, met de elÍ verschillende
adressen van Haarlemse politici zijn (gratis) ved<rijgbaar bij
het zwembad.

lnventarisatie tuinbouwgebied
ln de tweede helft van 1991 gaan inspecteurs van
bouwtoezicht onderzoeken oÍ bouwwerken en het
gebruik van bouwwerken voldoen aan de bepalingen van
de geldende bestemmingsplannen.

Het gaat hierbij om het gebied begrensd door de
bebouwing van het Ramplaankwartier, het Ramplaans-
pad, de Egelantierslaan, de Westelijke Randweg en de
Zrylweg.

De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan
het college van Burgemeesters en Wethouders.

Voor inÍormatie over het onderzoek kunt u op werkdagen
tussen 08.30 en 10.00 uur contact opnemen met
rayoninspecteur Frans van Buchem, teleÍoon 121 465.
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Verkeersproblemen in de Hospeslaan

Er is de afgelopen maanden verschillende malen overleg geweest
tussen de wijkraad respectievelijk, de verkeerswerkgroep en
enkere bewoners van de Hospeslaan. onderwerp van gesprek waren
de verkeersproblemen in de Hospesraan en de eventueré
oplossing ervan. vorgens de bewoners die contact met ons
hebben gezocht, bestonden de problemen met, name uit het vele
autoverkeer èn het harde rijden der automobilisten. Zí) kwàmen
ook met een oplossing aan: het afsruiten van de Hospeslaan
aan de zijde van de Korte Zi1l-rtreg, ervan uitgaande àat de
ontsruitingsfunctie van de Hospeslaan de verÈeersstroom dan
zou verminderen. Deze oprossing was hen door een giemeente-
ambtenaar van openbare werken aan de hand gedaan, nadat
gebreken was dat, het aanbrengien van verkeersdrempers hoe dan
ook te duur zou worden.

Het belang van de wijk aIs geheel

De wijkraad heeft er nooit een geheim van gemaakt dat
ont,sluiting van de Hospeslaan volgens haar geen goede
maatregel is. Nog afgezien van het feit dat een àergelijke
ingreep het probleem niet of nauwelijks dichter bij - 

een
oplossing brengt, leidt afsluiting van de Hospeslaàn tot extra
verkeersdruk op de Rollandslaan en Rampraan. Het verkeer op de
Hospeslaan dat de wijk wir verraten wordt immers gedwongen
richting Rollandslaan te rijden, terwijl het verkéer vanaf deKorte zijlweg alleen via de Rampraan de wijk in kan. Hoeweldit laatste in eerste instantie een verlichting van de
verkeersdruk in de Hospeslaan lijkt op te leveien, moet wordengevreesd, dat het gedwongen omrijdende verkeer voor een frinkdeel arsnog vanaf de Rollandslaan de Hospeslaan in zal. rijden.
onze indruk is dat afsruiting van de Hospesraan arleen
gunstige gevolgen zal hebben voor het relatief weinig bebouwdedeel noordelijk van de pieter wanteraan, dat het zuiàelijkdeel in beide-richtingen eerder meer dan mi-nder verkeer te
verwerken krijgt en dat de bewoners van de Rollandslaan en
Ramplaan hiervan de rekening gepresenteerd krijgen. Het
spreekt vanzelf dat de wijkraad hieraan geen actieve
medewerking kan en wil verlenen, omdat voor ons het belang van
de wijk als geheer vooropstaat. Het staat de bewoners van de
Hospeslaan uiteraard vrij om zelf actie te ondernemen enbijvoorbeeld een enquète, met de door de gemeente gesterde
eisen, naar de wenserijkheid van afsluiting te houàen.

Hoe nu verder?

De verkeersproblenatiek van de Hospeslaan staat niet opzichzel-f. ook de Leendert Meeszstràat fungeert ten delé aIswijkontsruiting en datzerfde geldt voor aé pieter wanteraan.
Het afwenteren van deze problemen op de Rolrandsraan en
Ramplaan is gezien de beperkt,e capaciteit van deze wegen niet
mogelijk. De verschillende buslijnen, het transport van ennaar de Deka-markt en het toenemende recreatie-- ensluipverkeer vormen nu reeds een te grote belasting voor dezewoonstraten.
De wijkraad is dan ook voorstander van een samenhangendebenaderingswijze van de verkeersproblematiek. Het íier"t
zagen wij een verkeerscirculatieplan voor de gehele wijk tot

tr6
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stand komen met daaraan voorafgaand een uitgebreid
verkeersonderzoek. De g:emeente wenst hieraan echter niet
tegemoet te komen i zí) stelt op dit terrein andere
prioriteiten. Een en ander betekent dat voorlopig geen
structurele maatregelen genomen kunnen worden. rncidentele
verbeteringen kunnen echter wer degerijk worden nagestreefd,
zoars blijkt uit de onlangs gerealiseerde vluchtheuvel in de
kruising Ramplaan-Rol1ands1aan en de belijning van de
vlaamseweg, waar de verkeerswerkgroep van de wijkraad zich
zeer voor heeft ingespannen. Beide ingrepen werden gekenmerkt
door het feit dat zi) de argemene verkeersveiligheid in de
buurt vergroten en dus voor iedereen een verbetering
betekenen. ook voor de Hospeslaan blijven de incidentele
verbeteringen tot de mogelijkheden behoren.

op dit ogenbrik gaat de aandacht van de wijkraad voorar uit
naar het recreatie- en sruipverkeer, dat voornamelijk gebruik
maakt van de Ramplaan en Rollandsraan. ÀIs er ar geld bij de
gemeente is los te peuteren dan zouden wij het graag aan degedeeltelijke herprofilering van deze straten besteed zien,
bijvoorbeeld 1n de vorm van smallere rijstroken en langpar-
keervlakken met laanbeplanting, zodat de rijsnelheid
gereduceerd wordt.Een straat zoals de Hospeslaan komt voor ons
dus pas op de tvreede plaats en zal- ook ten opzichte van
vergelijkbare straten niet met voorrang behanderd worden. Met
de suggestie om drempels aan te brengen kunnen wij evenmin als
de gemeente meegaan. Financiele obstakels vormen de
belangrijkste belemmering.ook hier biedt , ons inziens de
versmalling van de rijstrook betere perspectieven, terwijr de
oostelijke rijstrook bijvoorbeeld in een betegeld woonpaà kan
worden veranderd, zodat het plantsoen niet meer a1s
vruchtstrook midden in de Hospeslaan 1igt. Een dergerijke
ingreep is echter niet op korte termijn te verwachtèn gózien
de financj-ele problemen van de gemeente Haarlem.

Johan Galjaard

lngezoMen mededeting

Reaktie aktiegroep Hospeslaan

rn het stuk van de wijkraad zitten enkele storende fouten. ook
worden hier en daar zaken verkeerd voorgesteld. De belangrijkstefouten zijn:

Er wordt gesuggereerd, dat srechts enkele bewoners van deHospeslaan de veiligheidskwestie hebben aangekaart,. rnwerketijkheid ging het om een delegatie, di; namens s4huishoudens, ofwel 922 van de respons op een enguete,spreekt.
Wij klagen niet (zoaIs de wijkraad stelt) over het vele
verkeer, maar over het harde rijden van het weinige verkeer
in onze straat. Dit is een belangrijk onderscheid, want, het
betekent, dat eventuele afsluiting van de Hospeslaan geen
grote verkeersstromen erders veroorzaakt. vele maren hebben
wij dit zo bij de wijkraad gezegd, maar het misverstand
blijkt hardnekkig.

Ook is onwaar, dat wi1 zeLf met het idee van af,sluiting aan
zijn gekomen. Wij hebben nooit net de Gemeente overlegd.

vervolg op pagina 8 p
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Integendeel, het idee van afsluiting is ons door de wijkraad
ze}f (om precies te zijn: de verkeerswerkgroep daarvan)
aangegeven. Wij hebben altijd gezegd het niet de beste
oplossing te vinden.

De wijkraad zegt voorstander te zijn van een samen hangende
benadering van de verkeersproblemàtiek.
Wij hebben dit zeLf echter alt,ijd van begin af aan gewild,
het staat ook duidelijk in onze allereerste brief aan de
wijkraad over de kwestie.

Er wordt gesteld dat de Hospeslaan niet met voorrang
behandeld za1 worden boven andere straten. Er heeft echter
helemaal geen andere straat bij de wijkraad aangeklopt met
een verkeersprobleem (behalve de Ramplaan/ nollandslaan,
maar die krijgt weI voorrangsbehandeli.g).

De analyse van de heer Galjaard over de gevolgen van
afsluiting lijkt, ons geheel fout. Het afsluitingsplan
voorzag echter in een onderzoek hiernaar door deskundigen.
De wijkraad wiI niet meewerken aan zorn onderzoek. Daarmee
krijgt zL) dus automatisch gelijk. Op dit, drijfzand wordt
de konklusie gebouwd, dat afsluiting slecht is voor de
buurt. Geen voorbeeld van doordacht beleid!
rn het afsruitingspran !ías ook een enquete in de here buurt(niet arleen Hospeslaan) voorzien om de nening hieromtrent
onder bewoners te peilen. ook hieraan wil de wijkraad niet
mee$/erken. zí) gaat liever van haar eigen verondeistelringen
uit.
De voorsterring dat het prantsoen ars vluchtstrook dient
tussen twee rijbanen is niet goed. rn het kort is hetprobreem ars.- vorgt: Er wordt te hard gereden op dewestelljke rijbaan. Er is niet zo veel verkeei, maar doórdater ve.el op het prants-oen gespeerd wordt gaat er vroeg oflaat iets mis met een kind dat de straat, oversteekt naar ofvan het, plantsoen, bv. achter een bal aan.

Het idee van wegversmalling en betegeling isvoor ons, maar of het goedkoper zal zijn danik te betwijfelen.
ons overreg met de Iijt<raad is_erg moeizaam geweest. Eigenlijkwas er slechts sprake van eenrichÈings verkeér ( in figuírlijÍezin dan). we hadden we1 eens de indruÈ dat de goede wil ontbrak.
Men weigerde ger{oon ons te antwoorden op vragen.op zich vinden we het niet zo erg dat d; wijkraad ons niet vandienst kan zijn, maar nu lrre dan einderijk i]n de wijkkrant hetstandpunt, kunnen lezen
vragen we ons af of het werkelijk nodig was ons hier bijna eenjaar op te laten wachten en waarbm diL2o onpersoonlijk íoet.
Alp "aktiegroep" die namens de Hospeslaan mag spreken is hetschri jven van deze reaktie onze laalste daad.- u"ï de wijkraadkomen wij er niet, dat is duidelijk, en direkt overleg íet d;Gemeente heeft geen zin zonder steun van de wijkraad.wii gaan.nu- op persoonrijke titer verder met akties. De wijkraadmag dus in het- ve_rvoIg wéer spreken van ,'enkele bewoners hebbengeïmproviseerde drempels ge1Ëgd in ae-Hospesraan,,,

Karel van Broekhoven

volkomen nieuw
drempels waag
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Saschrift llarten van yllet;

Zoals vele zaken in het leven kentLeder verh.aal zlJn keerziJde.De
prlqalre doelstelltng van d.e actle_
Broëp van de llospeslaarr wErs het te_rugdrtngen van het hardrÍJd.ende
verkeer. ÀfsluitÍng van één kant vande Hospeslaan zr:u een zeer d.rastL_*1" maatregel ziJn. Deze mgellJkeoplossing ïras in sarmenspraak uet zo_wel de gemeente, de verkeer=werk_
groep als de actl,egroep Hospeelaantot stand gekonen, -Ornaàt daarueeechter nLet voldaan zou wordèn aan
bovengenoemde doelstelIÍng (er kannog steeds te hard geredei worden),
wee6 de wtJkraad het voorstel vanonze verkeerswerkgroep af.Dtt betekende nle{ aat aewiJkraad niet mee wl"ld.e werken aaD

Ouderen Contact Overveen

Onderstaand treft U het nieuwe programma aan van het
Ouderen Contact Overveen tot en met oktober 1g91.
Hopelijk heeÍt U een Íijne vakantie gehad en begint U
weer net zoals wij uitgerust aan het nieuwe seizoen.
Zoals U ziel zijn er naast de societeitsmiddagen ook nu
weer andere aktiviteiten gepland en wij hopen dat U daar
zoveel mogelfik aan zult deelnemen. lndien U bepaalde
suggesties heeft, maakt U dat dan aan ons kénbaai en als
het mogelijk is zullen wij proberen het te realiseren. Wij
wensen U-in ieder geval prettige maanden toe met en bij
Ouderen Contact.
H. Elzinga

Dinsdag 3 september: Bedevaart naar Heiloo. We
vertrekken om 9.15 uur vanaÍ de kerk en winkelgalerij
Ramplaan. Dinsdag 1 oktober: Eucharistieviering-in de
dagkapel om 10 uur (ingang naast de paitorie).
Donderdag 17 oktober: Bustocht naar diethoorn.
Donderdag 24 oktober: Handwerktentoonstelling in
't Zijttje van 10 tot 17.00 uur. Op dinsdag t0 se-ptember,
17 september,24 september, g oktober, lS okiober, ed
oktober en 29 oktober vinden de societeitsmiddagen
plaats in ï Zijttje.
ln de wijkkrant van eind oktober zullen wij U over de rest
van het programma inÍormeren, Voor iníormatie kunt U
bellen met Dhr. Elzinga, tel:241g10

een enquéte over het wel of ni et af-slulten van de Hospeslaan. De aktle-
Brtrep kon op e Ígen ÍnÍtÍatief d,ezelnlel"dende enquëte houden, zich d.aar_biJ houdend aan de door de gemeentegestelde eisen. Àfhankel LJk van deresultaten van deze enquéte, zou devriJkraad een nÍeuw standpuut lnuersen.Slechts dan was het morent aangebro-ken om ook het standpunt van deskun-dtgen btJ de oplossing te betrekken.Íiet eerder. Deskundlgen werken nogsteeds niet pro deo, wLJkraadsledenwel. In tlJ den van dre lgende bezulni-gÍngen, met d.e fl"nanc 1ële ccln€i€lquen*tte btJ de oplossl"ngen betrokken wor-den. Dat de actlegroep de aangebodenrogel 1J khetd nlet met be ide handenheeft aangegre,palrl 1s ons een raad.sel.De heer Van Broekhoven beschuld.t gtde wtJkraad tuplÍclet van vt:or*

keursbehande ltng. De wÍJkraad. steltprí.oritelten dLe een onderdeel vaugedegen doordacht beletd z lJn. ËenbeleÍd dat geen duidel tJke prloritei-ten kent, vèrzandt ln oeverloos gëksebis over de wensel iJkheid van be-paalde maatregelen. HterbiJ ontkontzíi niet aan èerr "voorkeursbehandel iHet kaa natuurliJ k ook nooit za ztJr.dat, zoals blJ de gereente degenedÍe het hardst scb"reeuwt het :neestkrÍJgt. Belangen rrorden tegen elkaar

stichting s.o.s.
telefonische hulpdienst haarlem

Door een tekort aan vrijwilligers is de TeleÍonische
Hulpdienst Haarlem per í juni een tijdelijk samen-
werkingsverband met de TeleÍonische Hulpdienst
Alkmaar aangegaan. De ochtenduren van g tot 13 uur
worden door de P.T.T. doorgeschakeld naar Alkmaar,
zodat iedereen toch 24 uur per dag een luisterend oor
kan vinden op het vertrouwdw nummer 02A-A26655

Ons streven is per 1 januari 1992 weer volledig op eigen
kracht de 24-uurs bereikbaarheid te garanderen. Hiervoor
hebben wij dringend nieuwe vrijwiiligers nodig. U kunt
zich opgeven op telefoonnummer 023-310003

vervolg op pagina 11
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llot gGmrl vln dr Vlta Crrdit Clrd.

Opcnt u voor f. 50,- pcr jaar e cn Visa Voorde cl-re -
kcning hij cle Vcrcnigtle Spaarbank, dan beschikt u
metoen ()ver ccn hrrntiig bctrahnirklcl in dr. vorm
vrrr clc Visa Card.
I)cz-e crcclitcard is mct 6 nriljocn lcccptatiel:unten
{u,aarvan 2().0(X) in Ncclcrlancl) vcruit de grootste
tcr u,rrelcl. [.] ktrnt cr bijna overll mee bctalen
zonder contrnt gcld op zak. Uw handtekcning is
voldocnclc. lln natLrtrrlijk is trr.{, Visa Card gratis
vrrzekertl tcgcn vcrlics en/of cliclstal.

+ +

Grlllr gobruik vrn Euroch!qu?!.

Wilt u een creditcard, maar hebt u nog geen Visa
Voordeel-rekening?
Vtrl clan clc hon in, oFbcl ()20- 520564(). [).rn l.riut
tu sncl ccn dtriclclijkc fbldcr ovcr tle Visa \(rLrr.le e i-
rekening. Drrarin leest u precics n,clkc voorclrle n
er nog meer aan vast zittcn. Zoals hct onbcprrkt
gratis gebnrik van Eurocheques cn ccn mogclilk-
hcid tot 3% rente op uw bctaitirckt.ning.
Voor persoonlijkc informrtie bcnt u r.velkom lrii e ]k
klntoor vrn dc V'rcnigcle S|alrbrrnk.

ï":ï::ï:l::
DE \/ISA VOORDEEL-REKENING
.h, ntr rvil ik rll('s rrtterr ovr'r «L: vtxrrrlelcn vur tlc Visr
Vxrrtltrl-rt'kcni rrg.

3%
--l

, \.1.1 | n

Strurt

l'orttode' .- l)lnrlts 

-lJczr lr,n rtLrrcn n.r,rr:
\innigrli,S|.rrrlrrnk,^nr\1irÍ(lrlutrrr(,r{;{)?. l(XX}lr\ r\rrrstt.rrl.rnr.
iicn lrxrurgrl is nilr ntrlig l, lrrnr urs,rrk lrl[r:020-520iti]ii.'

L

De\érenigde Spaarbankdoet meer voor de particulier, *
, .p..,b.il

o

4556.r801 2 3t 567 89



Muntjes voor Mexcico
lnzamelÍngsactie NOV\B, dinsdag 10 september

Velen van ons zijn weer teruggekeerd van een
welverdiende vakantie, dikwijls met nog wel wat
buitenlands geld op zak. Dit (muntgeld) kan lang niet altijd
worden gewisseld voor Nederlands geld. Geld weg-
gooien doe je niet snel en dus wordt het vaak bewaard in
één oÍ ander potje. Soms wel jarenlang. Al enige jaren
houdt de organisatie voor ontwikkelings-samenwerking
NOVIB inzamelingen van het vreemde geld op scholen,
in steden, dorpen en wijken, met een geweldig resultaat.
ZelÍs kleine acties in één enkele wijk oÍ school leverden
snel meer dan duizend gulden aan lires, pesetas,
Íranken, pÍennigen, pennies enz. op. Het spreekt voor
zich dat dit geld door de NOVIB goed kan worden
gebruikt om projecten in de Derde Wereld te sleunen.

Dinsdag 10 september huis aan huis

De Haarlemse NOVIB-groep houdt op dinsdag 10
september a.s. in onze wijk een huis-aan-huis inzameling
van het vreemde geld. ln de vroege avond bellen leden
van de NOVIB bij U aan en hopen dat U het buitenlandse
kleingeld klaar heeÍt liggen. Maar U kunt het ook
inleveren. Bij de Verenigde Spaarbank aan de Ramplaan
kan van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september het
vreemde geld voor de NOVIB worden afgegeven.

rijk z'ljn ook de eigen creches die meer dan twaalÍ uur per
dag draaien waardoor de moeders met hun extreme
werktijden toch kunnen blijven werken. De creches
worden door de meisjes zell verzorgd. Daarnaast is er
een aöeidsbeurs waar meisjes en werkgeeÍsters zich
kunnen inschrijven en waar wordt bemiddeld op basis van
een arbeidscontract waarin werktijden en beloning,
opzegtermijn e.d. zijn vastgelegd. De projecten hebben
een voorbeeldÍunktie in Mexico. Bezoek is er niet alleen
van meisjes uit andere steden, maar zelÍs uit andere
landen van Latijns Amerika. Ook de Mexicaanse televisie
is op bezoek geweest. Niet alleen de meisjes zien dus
het perspectieÍ van hun inspanning in dit project, dat ook
onze steun verdient!

Frank Schenk, lkJ NOVIB-groep Haarlem

Dienstmeisies in Mexico

De opbrengst van de actie is bestemd voor twee
projecten voor dienstmeisjes in Mexico. Deze meisjes en
vrouwen hebben in Mexico maar weinig kansen. Dikwijls
komen ze van het platteland, jong en onwetend en
zonder te kunnen lezen oÍ schrijven. Hun situatie van
zwail en onderbetaald werk zonder enige wettelijke
bescherming is zeer moeilijk. Zo kunnen ze van de ene
op de andere dag op straat worden gezet. Hun
huisvesting is slecht en sexueel misbruik komt veelvoor.
"Voor jou een ander" is gemakkelijk gezegd, ze zijn
immers mel zovelen op zoek naar een goede bazin.

P ro jecte n

Met de projecten wordl geprobeerd de levensom-
standigheden van de meisjes te verbeleren en hen
weerbaarder te maken bij het opbouwen van een bestaan
in Mexico. Op de centra worden cursussen gegeven in
lezen en schrijven, koken en naaien en in algemeen
maatschappelijke vorming en hun basisrechten. Belang-

vervolg van pagina I

afgewogen, waarbiJ het algeueen be-
Iang en sa.rpnhangende oplossLngen
voorop staan.
De heer Yan Broekhoven meent
te stellen dat ër geërl andere stra-
ten zljn die verkeersproblerren heb-
berr aangekaart. Ik stel hem voor
eens uet een aantal bewoners van
b1Jv. de Leendert lf,eeszstraat te
Baarl praten. Ook ztJ hebben jaren-
laag geklaagd biJ de wtJkraad over
aIler1el overlast, afkonsti6 van het
verkeer van zt:wrel het kerkeliJk cen-
trrrr, a1s van het café IIet Vapen van
Kennemerland. Or:k hier zijn tot nu
toe de flnanclëIe probleuen van de
6ereente b.et voornaauste struikel-
blok geweest. IrÍvV
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Rampertje

Gezocht:4 à 5 kamenruoning met tuin in Ramplaankwartier
e.o. voor jong gezin. Huur oÍ koop; niet duur. Eventueel
te ruilen met onlangs gerenoveerde 4-kamer huunaroning
op 3e etage in Amsterdam-W met twee ruime
bovenkamers. Huur ca. Í400,-. Gunstig gelegen t.o.v.
bus, lram, uitvalswegen en Vondelpark, met schitterend
uitzicht op het Rembrandtpark en water. Geen
bovenburen; rustige buurt. Tel. 020-6165280

* Delicatessen uan Kaatie bii de Sluis* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas

* Mövenpick iis
* Treasure tea

Bloernendaalseweg26T - overveen - Ter. 2607g2
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HAPPY'S BTRITTDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon ZS4Z4ï

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand 1arig,
geslaagd,
zoveel laar getrouwd
oÍ zomaar aardig?

Nu niet meer voor
ieder cadeautie

@ube LuÍfet
lrrr I
rprclrllhllrnïlnk.lU.

Bloamanórtliorog Z!7
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r.r 0?3-260732
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onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring

naar:

PHILIP KORYING & ZN
Ramplaan 4.1 Telefoon 023 -242133

l,l

Lood - en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolatres 

-

Gas - en waterinstallaties
Centmle verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d ^-Gten,ccrr.csre.r §/ $!!"

l«ensan@zn
\-6zaq nEaf\€rÉ Íterte

l.iooder Ttmdolaan í
2015HL l-laartem
Teietoo AZ3-N2341
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Zangkoor "Zeure n i ks ke "

in de schijnwerpers

Op dinsdagavond 18 juni j.l. werd er héél even
gezeurd...De stencils om mee te zingen waren zoek.
[/aar toen die eenmaal gevonden waren, kon de avond
niet meer stuk! Onder de enthousiaste leiding van (de
sinds kort gediplomeerde dirigente) Catharina van der
Klip gaf het vrouwenkoor "Zeurenikske" -een naam
aÍkomstig van Toon Hermans- voor een bomvolle zaal in
De Blinkert een presentatie van haar zangkunsten. Om
de ontspanningsavond een zomers karakter te geven,
werd er al zingend een muzikale rondreis gemaakt vanuit
"Het Bloemendaalse bos" (van Martine Bijl) naar
Scheveningen, Gent, ltalie, Duitsland en weerterug naar
Holland. Dit alles op de toon van oude volksliedjes,
schoolliedjes en meerstemmige vrouwenmuziek. Maar
ook Brahms en Mozart lieten zich door dit vrouwenkoor
ten gehore brengen. Behalve de dames zelÍ, lieten ook
de toehoorders uit de zaal zich niet onbetuigd; toen de
gastsolist, de heer Van der Linden, "Breng eens een

zonnetje" inzette, liet de zaal zich nadrukkelijk horenl Al
met al deed dit koor deze avond haar naam alle eer aan:
Niet zeuren...zingen!

Zingt u mee?

Overigens kan het gezelschap nog best enige
zangversterking gebruiken. Elke dinsdagochtend wordt
er gerepeteerd in De Blinkert. Zowel bewoners als niet-
bewoners worden van harte uitgenodigd vrijblijvend eens
een kijkje te komen nemen en, wie weet, aan te schuiven
en mee te zingen. U hoeÍt geen "geschoolde" stem le
bezitten. Zin in zingen, oÍ het nu hedendaagse muziek oÍ
ander werk betreft, is de voornaamste voonruaarde. Er zijn
geen leeftijdsgrenzen; het jongste lid is 41, het oudste
86. U kunt altijd even kontakt opnemen met mevr.
Schutte tel. 241880 of met Catharina van der Klip tel.
245191. Zi) zullen u graag over de muzikale drempel
heen helpen. Doen! AH

(i rí -

Berichten uit , '1, De Blinkerttr
tr

1- - )^

- En voor diegenen die niet onder de naam ouderen
vallen is er volksdansen van halÍ 5 tot hatf 6.

Kom gerust eens binnenlopen bij de verschillende
aktiviteiten.
Tot slot, zet u vast in uw agenda: op dinsdag 2 oktober is
er een dag door de AVRO georganiseerd over
verzorgingstehuizen. Ook in De Blinkert staan de deuren
voor u open van 10 tot halÍ 5. HeeÍt u interesse: u bent
welkom. Zaterdag 23 november vanaÍ halÍ 11 tot 'í uur
kunt u bij ons terecht om uw Sint-Nicolaasinkopen te
doen. De dames van het handwerken hebben weer hard
gewerkt. 

Mw. van Gendt

13

/

Omdat in september de verschillende aktiviteiten weer
starten, is het misschien goed u nogmaals op de

mogelijkheden te wijzen in De Blinkert.
Onze open eettaÍel geeÍt ouderen uit de wijk de
gelegenheid om samen alle dagen oÍ een aantal dagen
per week de maaltijd te komen gebruiken. Kosten Í 6,25
per maaltijd. Daarvoor zijn vrilwilligers nodig om ouderen

te halen en te brengen, tegen een vergoeding. Wilt u
zich beschikbaar stellen, neemt u dan even kontakt op

met het Diensten Centrum Zuid-West |ei'.324162
- Het zangkoor dinsdagochtend om 10 uur.

- Gymnastiek op woensdagmiddag van 2 tot 3 uur'
- Volksdansen donderdagmiddag van halÍ 3 tot 4.
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Speeltuinnieuws

Wij zoeken een opa/oma

Wellicht een wat vreemde aanheÍ, maar het zal de leden
en ook de diverse buurtbewoners niet ontgaan zijn dat
het hek van de speeltuin in de laatste weken van de
schoolvakantie gesloten was omdat er geen tuintoezicht-
houder oÍ -houdster (in het speeltuinwerk opa dan wel
oma genoemd) was.

Sedert 1 aprilj.l. (ja, u leest dit goed) zijn wij met diverse
gemeentelijke instanties doende om in de vacature van
een tuintoezichthouder (-ster) le voorzien; en tot op
heden zonder succes. VanaÍ begin juni j.l. werden wij
geholpen door de heer Bechler (deze had- en dit was al
ruim van te voren door hem kenbaar gemaakt-in augustus
vakantie) die dit echter slechts op tijdelijke basis wildoen;
overigens zijn wij zeer ingenomen met deze tijdelijke
hulp, temeer daar de heer Bechler een ruime ervaring
heeft als vervanger op diverse Haarlemse tuinen.

Wie biedt zich aan?

Wat wijzoeken is een man dan welvrouw die er plezier in
heeft om tegen betaling op de tuin aanwezig te zijn om
met name op de kinderen te letten.
Dit dient te gebeuren op de navolgende tijden, t.w.:
dínsdag/donderdag en vrijdagmiddag van 15.00 tot
'Í7.00 uur. Op woensdag en zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur en in de schoolvakanties dagelijks van 14.00
tot 17.00 uur. Op maandag is de speeltuin gesloten. Ook
het in combinatie verrichten van dit werk mel meerdere
personen behoort tot de mogelijkheden. HeeÍt u
interesse en wilt u meer weten over wat het werk inhoudt
belt u dan met Dick van Dam, Rollandslaan 58, tel.
240073 (s.v.p. na 19.00 uur); wilt u meer weten over de
Íinanciele kant belt u dan met Stichting Tijdelijk Beheer
Welzijnswerk
tel. 023-319268, waarbij u kunt vragen naar de heer
Coster.
Wij hopen op veel positieve reacties opdat de kinderen
op korte termijn weer een eigen opa en/oÍ oma hebben.

Dank u wel!

ln het julinummer van de wijkkrant wordt melding gemaakt
van ons 60-jarig huwelíjksfeest. Uit de journalistieke pen
van Annelies Homburg vloeide een gezellig stukje met
foto van ons beiden. VanaÍ dat moment tot ver na ons
geslaagde Íeest op 14 juli, hebben we dagelijks vele
kaarten met goede wensen, bloemen en planten en ook
kado's mogen ontvangen. Ook de wijkraad stuurde ons
een mooíe plant, ook namens u allen (nemen wij aan).
Enkele dames hebben zelÍs een kollekte gehouden in
"onze laan" waar allen aan hebben meegedaan, wat ons
op onze receptie onder couvert, verstopt tussen de
bloemen werd aangeboden. Al die aardige mensen die
eraan hebben meegewerkt om dit Íeestelijk gebeuren in
onze herinnering te houden, zeggen we hierbij heel
hartelijk dank.

Mies en Wim Thijssen-v. Kessel.

ArtÍf [eur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34,82
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C. den Hollunder
SCHILDERWERKEN B,V.

TEVENS
HOOGWE RK E RVERHUUR SCHALKWIJKERSTFAAT 29 2033 JC HAABLEI.í TELEFOON 023.356812

DII IS HET SYMBÍIÍIT UÍlÍlB OEROEGEI.IJI(
GEZÍITIO TEIfiER BRÍlÍlII

OVEHVEEN:
Nlcuwc Dfembcr, Blocmenderl *weg 247 N. rcx Rollendrhrn 33

SINDS 1918
Benr u ook ar rid van de crub voor gezonde smakerirke broodeters?
Als U dtcht rn de buurt van een van ónze Oude gackershuvzen woont

"0lx ztl u HEtEilut GtEArÍ$t'.HAARLEM: HEEMSTEDE:
Gen. Cronjóstr 158 annex croissanlorre Brnnenweg .140 ann€x Kondrtorer reslauranl
Kritzingerstr 37 , lndrschestr g5 - Gen. Spoorlaan g SANTpOOFT:
Hoogerwoerdststr 45 annex crorssanterie Bbemendaalseslraatweg g5
Grote Houtstr 167 annex crorssanten€ ZANDVOORT:
Schouwlleslaa n 47 annex croissanterre Toh,,reg 6

EakkaÍ Van Oer Vooren maakt van lraq" eteís - grage eler3Íh .r!, rm lrlltr
yill otn v()0Btr{ lto§ tilt s[EtIJt!

VCCR .:N DESKUNDIG AAT{KOCP-AD/IES
EN 1cc e,o sERvrcE, RoLLrtxD
l'1EiF, DAN p141yE EEUW FTETSEN-VAKKENNIS
o REPARAT1ES
O ALLE I"4ATEN BANDEN. CNDLQDELEN
. TCESEHCREN

ook vocr olle soorten philips gloei,o,r;cn,
T L -ourzen en zlektro-moterióol
A G DE HAAS RAÀ4PLAAN 46 Í'I- 24 C5 53

Gazelle


