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Deze Íoto uit 1914 toont ons het "oude" postkantoor in Bloemendaal, tegenover Albert Heyn en het station.
Het gebouw, dat verrees op de grond die rond 1900 door de Íamilie Burdet geschonken was, heeÍt vanaÍ
aanvang als postkantoor dienst gedaan. Het achterste gedeelte (rechts op de Íoto) werd daartoe

opengesteld; het voorste gedeelte en de bovenverdieping werd aan particulieren verhuurd, o.a. aan
medewerkers van de P.T.T.
DeÍirma Cobraspen Vastgoed B.V. is reeds geruime tijd bezig een grondige restauratie en renovatie uit te
voeren. De 7 meter hoge toren wordt opnieuw op het dak geplaatst, zodat het oorspronkelijke aanzien
terugkeert. Dit geldt niet voor de aangebouwde serre: deze wordt aangepast aan de speciÍieke wensen van
de nieuwe huurde[ de Rabobank. lnmiddels heeít apotheek Elswout zijn intrek genomen in het gebouw;
met gegadigden voor het beheren van een winkeltje wordt nog onderhandeld.
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Sociale Vernieuwing
n

het Ramplaankwartier

wijkraadsvergadering van
september jongsileden breek eens
''ze
ale
vernieuwing nog steeàs een-26
'::
onduio"tiit gràLiÉi..roo"írià L. o" te meer dat
verwarring
:'lli

ledere aanwezige op de vergadering'naï
is
'=^3'.^neen' De kern van sociale^v311eö1ng- wel een eigen interpretatie over dit
rigt voorar in het wegwerken van
-a':nekkige achterstanden.
De precreze invulling
door de sam.enwerking vàn
"':'ct vormgegeven
':.i.aar
begrip, dat veelal door de situatie b;ËrrË oe burgers met de overheid. Een
wordt.
V/e jn ig

respons

l: . =-C was het geringe aantal reacties op ons
': - _: '' . len met het verzoek projecten aan te melden
_

* -:' - ajer van de sociale vernieuwing.
Van alle 1200
-- : -, _l.rs in het Ramplaankwartier konden
wij wel

l: : I ::r teleÍoontje, twee brieven, en vier extra
:::::.:'s op de wijkraadsvergadering noteren. Een
:: . -': : ind resultaat, zeker gezien de felle reacties die
:-": : .,, .kbewoners aan de verslaggevers van het
-ri *: Jagblad meenden te moeten toevertrouwen.
::

I =' , - - r r
1-r:.'

vernieuwing noodzakelijk is, staat buiten kijÍ.

- '. -edewerking als wijkbewoner is van essentieel

:É i - t

. ::i het invullen van
vernieuwing. Met
-i- -,: _ ,an de toren blazendeinsociale
een regionaal OagntaO,
-: -::
= ' concrete ideeën aan te leveren, komàn wij
:,:" -:' .:.der. AIs sociale vernieuwing nodig is binnen
.-_:
zullen de wijkbewoners ook aan moeten

;=,=-

..';:'

rove

r.

Marten van Vliet

,,.:2. en hoe dat moet gebeuren. Anders blijÍt
de
: e vernieuwing een inhoudsloos begrip.
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Effi"rr"*ïJrnïerkt
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# ;,',r! 3*' or "*ï/[ffi
en ter soedkeurins naar de

Ce bestaande burenhulp nieuw leven
. _:.-:ming van ,verstilling'onder de
oudere

' ' =- -:: Ramplaankwartier. Verstillen is
É':= .:- -; ::^SCOrtvefeenzaming.
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H9t is een proefproject gericht op voornametijk
alleenstaande ouderen. De grootte van deze groep
wordt door ons geschat op ongeveer í00 wijkbewJners.
Onder de vtag van de wijkraàd willen wij een aantal
activiteiten organiseren voor alleenstaanden. Wat we
precies gaan doen is mede afhankelijk van
de
medererking van de wijkbewoners en de alleen_
staanden zetÍ Wilt u ons helpen met het project,
schrijf
ons dan een brieÍje oÍ bel met een van
de
wijkraadsteden. Bent u alleenstaand en denkt
u dat het
gezellig rs om met andere alleenstaanden
uit deze wijk
eens samen iets te doen, laat het ons dan weten. Via
de
wljkraad ku nnen we de contacten met andere
alleenstaanden opzetten. ln de volgende wijkkrant
meer

te

a
a_

t

t

Felicitatie

Op 26 september j.l. vierde het echtpaar Beeksma_

Kalma, van Raephorststraat 32, hun 60-jarige huwelijks_
reóds
gelukwensen doen toekomen, maar ook via deie krant
wil zij de heer en mevrouw Beeksma, hun kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind van harte Íeliciteren!

Íeest. De wijkraad heeÍt hen op deze dag
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Voor beter beeld en geluid...
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Berichten uit de Blinkert
r (.: )í

Ouderencontact Overveen

,.J

tr

è
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Zoals beloofd geven wij u het restant door van het
programma van Ouderenconlact Overveen. Het

,'1,

t

programma geeft u een overzicht Vm 20 december
1991.
):r

l:'.'rag

23 november a.s. van 10.30 tot 13.00 uur is
: -: aarlijks "BRADERIETJE". De dames van het
-:-:,','erken hebben hard gewerkt, zodat u voor niet alte
, .: ;:id weer allerlei gezellige kadootjes kunt kopen:
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- beesten - taÍelkleden - schortjes - gewoon te
op te noemen. U bent van harte welkom!

J.L.M. van Gendt.

Dinsdag 5 november: om 10 uur Eucharistie-viering
in de

dzaVcnal

Dinsdag 3 december: Eucharistie_viering in de dagkapel

om '10 uur, Geen kofÍiedrinken, want ,s middags íier.en
we St -Nicolaas met één ronde kienen
[pen meenemen
s.vp I Op dlnsdag 12 novembe[ 19 november, 26
november, 10 december en 17 december vinden weer
de
_scoieieits-middagen plaats. Deze ziln van 14.00 tot

u:r

16.30

Op i,r;dag 20 december is er een kerstviering in het
Kerke i,k Centrum aan de Ramplaan. U krijgt hier nog een
uitncd'gtig,,,oor,
Voor nÍcr"matie kunt u bellen met de heer H. Elzinga tel:
z4t0

bakken

G I as

Muntjes voor Mexico
',:;

steeds komt het dagelijks voor dat mensen ,s
[zelÍs soms tot heel laat]oÍ's ochtends vroeg hun
' .s:.r in de glasbakken gooien.
Dit leidt tot verveÉnde
:: - tsoverlast bij de direct omwonenden. Graag
zou ik
:::-:- nogmaals verzoeken Om medewerking van
de
,, -:.,,,:rers: gooi uw glas alleen na g uur's ochtends
--' 'l 30 's avonds in de
=- *.::,^,,erking.
bakken. Hartelijk dank voor
_
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Cp elgen wijze bridgen in de buurt?

_: een club kan voldoening geven, maar
-- rs bridgen
thuis veel aangenamer: praten,

: - a ,,seren en de tijd nemen is allemaal
mogelijk,
,
regime.
vlnd le,1 x in de 14 dagen votdoende, witje
op

t::n

Hl".l avond speten oÍ juist niet, het
zijn ailemaat
Eï T:1.
die
re reatiseren ,iyn bij ondertingre
E=:,ll|t:den
De voordeten van bridge in
Fpraak.

dè buurt liggen vo-or

weinig reisrijd waardóor meei-speertijd, snet
E-Ir:q,
F,lS bu de kinderen, mogelijkheid tot gebruik van
etc. Het is oe Ëeooerint Ààn poure van
te
Po€ers kreeëren die onderling afspraken maken. lk
instantie e.e.aI koàrdineren. Zowel
P,.,, de eerste
als
gevorderden
kunnen zich voor 15
l:grnners

fglooi

Freí-,rr5' opqeven
J -"

t[

-'''
bit:

*^

Ellis Brasser
Ramptaan 30

lel:247462

De rnza-r^e ing van buitenlands muntgeld
in onze wijk
door j: \1c,,,;b-groep Haarlem ti;Oensie
tweede week
van s:cl:r:ber is zeer succesvol geweest.
Veel

l-:.s teegden voor de Oienstmeièlesprojecten
ivier:c -;n potje met vreemde munties. S,orÀig.in
II"oïr: ;i;j_l1rrs spontaan oe ouÀnere exemptaren
wi1kbe,.,

vo ,
z0a s

_

,:.rorlrcilngl Tijdens het sorteren bleek
.:-,.,a:^t de Íranken, marken en pesetas
het
.€.1:genïi

dat,

best

oordigd Uit de bussen kwamen echter
::ir: * :. -t zeer
vu^
verre landen als Ghana, yemen,
China : - peru te voorschijn. Hoewel
nog

enkele
Tunten moeten worden verzilverd,
staat
het
vast ce: ce eindopbrengst ruim veertienhonOerO
fufOen
beC.aag: lii ls echt een .eer goeO.esultaat.
Fijn was het
v00r 3^s ie merken dat veel van de
wijkbewoners nài
doet .,ar ce actie waardeerde;. D; jeuite
sympathie
voor C: ci:nstmeisies en hun projecten
zullen wij beslist

bijzc-::-:

doorg:.:n

Dia-lezing maandag 4 november
Naar aanteiding van de betangstelling
voor de projecten
ryal de dienstmeisjes in Mexiào
wiilei wij grrri ,àn Ju
geinteresseerden hier wat meer
over vertellen. Aan de
hand van dia's en met de ervaring
vàn Jntete leden die
projecten hebben bezocht nopeË
*i; , ."n indruk te
geven van de problematiek en
de projecten van Oà
dienstmeisjes en kunnen wij
vragen
beantwoorden. Deze avond zal worden
",i"Àirer"
gehouden op
maandag 4 november aanstaande
om 20.00 uur in het
wijkgebouw aan de Croesenstraat.
De toegang is vrijen u
bent van harte welkom!
"
Frank Schenk, lid Novib_groep
Haarlem
5
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Groot onderhoud Tuindorp
even door de zure appel heenbijten !
Het za " emand ontgaan zijn: er gebeuft wat in Tuindorp. U weet dat omdat u er woont,
oÍ c-ca: ,., er doorheen wandelt. U weet dat omdat u de krant leest cÍ cmdat u het bij de
ba<rer icort: ergebeurt wat in Tuindorp.En het heet: achterstallig grccl onderhoud.

Gesch ieden is

nogal handig, en kon ik regelmatig mijn zegje doen. Want

Het :egcn a lang geleden, lang voordat de huidige
wijkraa: aan de weg begon te timmeren' Op 19
sep:en .er t 93E belegde woningbouwvereniging "Groot
em een biieenkomst in het kerkelijk centrum aan de
Rarp aa" niet als doel: voorlichting over de aanpak van
het acr,lerstalllg onderhoud van 93 woningen in
Tu nCcrp ,Cp verzoek van het bestuur werd er een
be,,r'cnerscommissie opgericht om dit te begeleiden; na
Haar

een ,,vat ruimere opzet bleven er uiteindelijk drie mensen
h ren,oo r actleÍ beschikbaar.

Een van hen, de heer H. Beek uit de Zuider

Tuindorpslaan, verklaart: "Uitgangspunt was: de bewo-

ners moeslen tijdens de werkzaamheden in hun huis
kunnen blijven wonen. Zowel voor als achter zou een
halve meter in de huiskamer afgeschermd worden door
zgn stoÍschotten, waarna er nieuwe koziinen geplaatst
zouden worden. Men besloot e.e.a. uit te prcberen in
vier proeÍwoningen."
P

vooral in het begin ging er behoorlijk wat Íout." Vier
maanden lang heeÍt het gezin gebivakkeerd in een
hoekie van de kamer op wat tuinmeubelen. De minimale
stoÍoverlast bleek al snel maximaal te ziin ' Wat wat het
meeste stak, was dat er van enige begeleiding bijons, als
bewoners van een proefwoning, totaal geen sprake was.
Niemand was aanspreekbaar, nergens toonde men
belangstelling: niet van de woningbouwvereniging, niet
van de opzichter, niet van een sociaal werker, niemand

nam de moeite om eens te inÍormeren hoe we het
rooiden. Dat veranderde later wel, maar ik kan me heel
goed voorstellen dat een ander gezin, dat zich ook in
een proeÍwoning moest behelpen, alles op alles zette
om uiteindelijk in hotel "Floozendaal" de resterende
weken door te mogen brengen. Wat ons werkelijk erg
heeÍt geholpen, was de hulp van de buurtgenoten. We
hebben een periode zonder keuken gezeten, en van
wel tien verschillende kanten werd ons per toerbeurt
dagelijks een warme maaltijd Eebracht. lii hebben ons
door de proeÍperiode heen gesleept!"

roef wo n inge n

De Íamilie Hendriks, eveneens uit de

Zuider

Tuindorpslaan, weet daarover mee te praten. " Wij hebben ons vrijwillig aangemeld, maar achteraÍ hebben we er
wel spijt van gehad, hoor. Gelukkig hebben de bewoners
die na ons aan de beurt kwamen kunnen proÍiteren van
alles wat bij ons uitgeprobeerd is. De werklui waren
Íantastisch, maar verder... We hebben héél wat zien
passeren!", aldus de heer Hendriks. " Gelukkig ben ik zelf

Wisselwoningen
De bewonerscommissie zag al snel dat het blijven wonen
in de behuizing tijdens de werkzaamheden van het groot
onderhoud niet haalbaar was Ondanks de druk van de
woningbouwvereniging dal alles dan maar tegen de
vlakte moest indien er geen unaniem "ja" aan het projekt

gegeven werd, schake de de bewonerscommissie

diverse gemeentelijke instanties in, en ook de wijkraad
werd medio 89 om advies gevraagd:wat kan en mag, en
wat niet? De wilkraad stelde zich wat de aktiviteiten betroÍ
achter de bewonerscommissie op; deze is toen zelÍ
verder gegaan met het doorspreken van wat er gebeuren

moesl Uiteindelijk werden door de

woningbouw-

verenrging twaalÍ wissetwoningen beschikbaar gesteld,
zowel binnen als buiten de wijk. Ook de Blinkert heeít
ruimte beschikbaar gesteld door twee aanleunwoningen
tot één woníng te verbouwen. De wisselwoningen in de
wilk vrerden vooral door jonge gezinnen en ouderen
betrokken.

.een héél zuur appeltje
b

vervolg oP
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Het begin
- aruari 1991 is het projekt van start gegaan.

I "aa:ceken

lagen klaar, en níet meer alleen voor

: :alsen van nieuwe ramen. Hoewel het nog steedshet
^::.stallig groot onderhoud" heette en gee n
=:
'=-l'.,atie",

,,

werden de volgende

zaken onder de loep
:: -: ïen. De riolering, de gasleidingen en de

leidingen

werden gecontroleerd en waar
-,I=-:'sche
! vervangen. De buitenmuren moesten worden
=

;=s:iild": de oude binnenspouw werd

en
::- :-',v ingemetseld. De kozijnen werdenuitgehakt
vervangen,
:: :: kons op de keukens vernieuwd,
de
:: -':'r, waar nodig. De keukens werden evenals
geisoleerd,
s:-::'stenen hersteld of vervangen. Wat het
::-':': werden de leidingen weggewerkt in deinterieur
muren,
=-.-,-.-blocs vervangen evenals de betegeling erboven.
: :': "Cs en sanitair werden indien nodig vernieuwd.

minder belang was dan het ander. Het eindeloze regelen
van de verhuizing, het verkeerd opslaan van kostbare
spullen, het onnodig vernielen van tuinplanten, het
",,,ergeten" van aÍspraken rond
het behouden van zelÍ

aangebrachte verbouwingen staan tegenover de

spontane hulp van de werklieden buiten de boekjes om
en de solidariteit die opeens blijkt te kunnen bestaan
tussen de beuroners onderling.

De heer Beek: " Vooral in het begin, ín het zgn.
"voorlraject', wordt er veel gemopperdlOat
is.heel gJed
te begrilpen Er komt zoveel op de mensen aÍ,
er moet
zoveel geregeld worden, en dat gaat niet altijd goed.
Maar z:cra de wisselwoning betrókken wordt,
valt de
spanninS v;eg Dan wordt er ook meer vooruit gekeken,

vindt

eCereen

het leuker mee te denken.

AIs

ben,c-ersccmmissie proberen we in zo groot
mogelijke
rust c: ::el zc netjes nrogelijk te houden.
Naar on-s idee
is clai ge,kt a ies loopt nu, en het enige waar
we ons
allemaa aa: storen is, dat het zo rommetig blijft.
Lang niet
ats wij r^,et graai zión. Oerókxij
3,1.^. y/:
::,:,:,
::.ropgeruímd
.::
goed vakwerk wordt geieverd, en daai
:ren
hebben ,,,: a r waardering voor."
Dit laais:: .,ar de heei Jordan, die in 1957 in
een
uitgew,::-:: ,,,,onjng aan de Zuider Tuindorpslaan kwam
w0nen . :: lelemaal beamen. Veel verbouwingen
heeft

hij Ce a':etopen jaren zelt uitgevàerO, met de
: ,<e oÍÍiciële vergunningen.-focfr moest hij met

noodza.
lede

cg:- i::zten

dat niet àltes rà intacigeíaten

als
::: :.aa boek ondertekend had. ,,Éet gaatwerd
er
niet
0m H,a: j: ,,,,cr ngbouwvereniging wil, het gaat
erom

hij in

halvenarege

)*1:,.' t ' t:,,^/one onderhoud konden
de

bewoners nog
. ::: - _ ' ::n aantal extra voorzieningen,
zoals van
:-. - - =.' ::bbel glas, verschillende mogelijkheden in
::- :_r- ed. Buiten deze extra verbeteringen
i: _ _: - .- : ,"/corzieningen geen consequenties voor de

:-

- - _ _:en, maar
door ministerieel besluit werden
:: a gemene huurverhoging de huren toch

-

Fusie
aldeze zaken heen vond in januari 1991 een
Fg* door
plaats,
waarbij de woningbouwvereniging
It*i"
fmgerornf werd tot "Haarlem Veste". óe nieuwe Oiràmió
buiten de oorspronkelijke afspraken om
P staí heeft
extra veöeteringen

l+aaH

aan te brengen.

I

feleu rstetlingen
'.:-:' -;' - I -3-: Cat de werkzaamheden begonnen, in
Ë-i_ =' j' I ' ::- crtstonden er, heel begrijpelijk, grote
Srr- - - t: - l.::: en k eine zaken liepen door eikaar
-:a- .- - --'a-l:: :- mag be,,veren dat het een van
=

wat
de v,c^ -::r_,,,,ereniging gntryIïitten,; zo
tegt de heer
Jorcar _: :: slecht tJ spióX-en is over het
overleg
tijders .: ,,,:',:zaa:rheden. Hij vindt het
dat er
lammer
tijdens :: ,.,:i.i.rCagen nergens aan prnt was
e.e.a.
le
bespre": - :. . t: :e praten.

Eerste opleveringen
ln de ,.,:i{ voor de kerst moeten er 72
opgele.::C zt)n. de westkant van dewoningen
Noorder

Tuindo'cstaan tot en met de Íysiotherapeut,
het
Twilkc : I ret begin van de Zuider Tuindorpslaan van
en de
oostkanl ,,,ar de Noorder Tuindorpslaan. ,.Het jammer,i,
is
zo beslL.r: de heer Beek, "dat, nu we
toch zo met deze
bouv^^i er(zaamheden bezigzijn,
de buurt niet aÍgemaakt
wordt riat te zeggen van herbestrating,
of bomeí
trottoir? !Ve proberen tenslott. ,,o,ii,, dorp op À.t
zo mooi
mogelrli te houden; zelÍs oude gevelstenen
worden

te rugge o laatst,',

is het projekt Achtersrailig Groot Onderhoud
l,rurí-roorp
T:] at een
operatie,

die in heel wat gezinnen het
nodige heeÍt losgemaakt. De onzekerheid,
net gerege-t,
een tijdelijke verhuizing, irritatie, teleurs-teili-ng,
meevallers, voldoening: het hoort er
allemaal
we moeten echt even door de zure appel bíj. En Oai:
fróenOi;ten.
Maar daarna.........

Wi.lt

u reageren op het bovenstaande: de redaktie
ziet

het gaarne tegemoet!
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H.t Scmrt yln dc Vlt. Cr.dlt Crrd.

Opcnr tr voor l. 50,- pcr jaar ccn Visa Vlordccl-rekr:ning hij rlc Vcrcnigclc Spaarbank, dan beschikt u
m('tcen ()vr.r t'cn hirndig bctrrirlrlirltlcl in clc vorn
vurr rlc Visa Cartl.
I)cze creilirtrrd is nrct (i rriljocn acccptaticpunten
(rlaan,3n 20.0(X) in Ncclcrlanrl) veruit cie g()otsre
tcr rrercil. IJ LLrrrt cr [rilna oi,cral mec bctalcn
zondrr ctrnrant gcil rrp z-ak- (Jrv handtckcning is
voldocntlc. I',n nattrrrrlijk is trri, Visa Carcl gratis
vcrzckrril tcgrn vcrlies err/oÍ rlit.íitrl.

+

3%
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De \èrenigde Spaarbank doet meer voor de particulier,

*

Speeltuinnieuws
Een nieuwe "Opa"
Sedert 23 september j.l. hebben wij middels adveneren
Coor de gemeentelijke instelling STBW weer een
toezichthouder voor de speeltuin. De heer J. Molenkamp
zal tijdens zijn proeÍperiode van 2 maanden en hopelijk
ook daarna, in de speeltuin aanwezig zíjn van woensdag
l,/m zaterdag van 14.00

A

tot 17.00 uur.

4
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De kinderboerderij
Dank aan diegenen die regelmatig voer voor de dieren in

de kinderboerderij aÍgeven {bij het toegangshek staat
een compostvat waarin het voer gedaan kan worden).
Meer voer is van harte welkom. Wij hebben echter een
verzoek: wilt u geen beschimmeld oÍ verrot aÍval in het
compostvat deponeren en er voor zorgen dat er geen
glas of plastic tussen zil? Op dit moment moet een deel
van het aangeboden voer als onbruikbaar worden
weggegooid en worden de dieren met stro bijgevoerd.

Aktiviteitenco

mm

issie

Waar de wijk zich blijkbaar niet leent voor grootscheepse
speeltuin-aktiviteiten, ook voor de "kleinere akfiviteiten ',
is een zgn. organisatieteam nodig. Wij denken dan aan
een programrna voor in de schoolvakanties, de open
dag, Sint-Nicolaas en Sint-Maarten. Het huidige team,

bestaande uit vier personen, wil graag vervangen
worden. Wij plaatsen dus een dringende oproep aan
gegadigden voor een taak in de aktiviteitencommissie.
De werkzaamheden zullen ongeveer twee uur per week
vergen. Uit ons bestand van 85 leden zullen toch
ongetwijfeld wel ten minste vier personen zijn die zich
behalve voor hun eigen kinderen ook voor de andere
kinderen van de speeltuin willen inspannen.
HeeÍt u interesse, belt u dan naar Dick van Dam tel:
240073.

Speeltoestelle n

Daarover spraken zii
Op de ,,'er'3adering van de wijkraad van 26 september j.l.
was be-a .e de wijkraad een flink aantal buurtbewoners
aanr.,,ez: let is prettig te konstateren dat het vele
(vriju,i ge.s., werk dat verzet wordt door de wijkraad
zovee 'stemming en ondersteuning ondervindt.
(Krilisc:e belangstelting is altijd welkom en nood-^1,^
Zd^U

.

De vo ge^Ce zaken kwamen o.a. aan de orde. Het
opnieu,.,' 3pzetïen van de burenhulp, het openhouden
van z'Àer baC de Houtvaart en het inschakelen van
vrij',,;; 193's

l

erbij worden besproken. Ook het muziekwordt

cent:,.t: Z, c-Kennemerland (de "Egelantier,,)

hierrree ^ ,,'erband gebracht.
Dat er s:ra{e zou ziln van hel slopen van 11 huizen van
won n:5:-,.,,,,,ereniging "Haarlem Veste" aan de
Farnc aar +rordt nader onderzocht.
De aj-arde Lng van de problemen bij de Dekamarkt krijgt
ruime aa^dacht. Er heeft een gesprek plaats gevonden
tusse- ce gemeente, de direkt-omwonenden, de Dekamarkt e.'r de wijkraad. De gemeente wil de winkel
behcuC:n maar ziet ook wel dat er in de toekomst een
andere piaats gevonden moet worden. Aan het
weg,,,,erken van de overlast van de Dekamarkt wordt

gewer'.rt Het personeel doet zijn best, maar of de direktie
ook a zcver is, blijÍt de vraag. De wijkraad en de bewoners b 1;en de gang van zaken nauwlettend volgen.
Ook i.,,crCt gesproken over de speelvoorzieningen in de
wijk er s geld beschikbaar om deze uit te breiden dan
wel cp nieuure plaatsen te realiseren. Er zijn inmiddels 14

Van nieuwe ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte
houden.

plaatsen gevonden.
ln de volgende wijkkrant leest u meer hierover.
Tenslctle wordt besloten bij de gemeente een rooster op
te vragen over de tijden van de veegwagens in de wijk;
dit rooster wordt via de wijkkrant oÍ d.m.v. de kijkkast
gepub liceerd
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 31
oktober. in het wijkgebouw aan de Croesenstraat. U bent
van harte welkom!

1,,,D

AH

Bij een recente controle door de gemeente is er een
aantal speeltoestellen, o.m. de kleine schommelset,
aÍgekeurd. Om deze reden zijn de zitjes er nu aÍgehaald.

Met de betrefÍende gemeentelijke instantie zijn wij nu
druk doende om nieuwe speeltoestellen aan te schaÍÍen.
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Vrienden van de Houtvaart
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Het College van B & W wil de Houtvaart sluiten' lntussen

echter willen een wethouder van het CDA en twee
wethouders van D66 de l.loutvaart proberen te redden'
De politici moeten het sluitingsvoorstel nog (aÍ!)keuren
De burgers kunnen de politici duideliik maken dat de
Houtvaarl open moet blijven.
U kunt:

-doorgaan met

het sturen en

schrijven- van

Houtvaarlkaarten naar de politici (dit kan nog Um halÍ nov

)

-een stukje schrijven met uw mening over de Houtvaart
aan het Haarlems Dagblad (schrijvende lezers)'
-op 20 november a.s. komen naar het stadhuis om 19'45
uur, waar dan de beslissing wordt genomen'

,:

^et nog ver weg is, willen wij toch even de

:, - -: ,restigen op het komende kerstnummer van de

- =-: die in het weekend van 21 december zal
ver"schijnen. ln dit nummer wordt u n-1. de ruimte
voor uw
Eecoden uw (gratis) kerst - en nieuwjaarslvensen
ir,enden, kennissen, buren en Íamilieleden te plaatsen'
U kunt

dere *ensen atgerneen houden (prettige dagen
to€gewenst door de Íamilie.-.-)' maar ook een persoonlijk

tirtie nenoort tot de mogeliikheden (de Íamilie

r-m,

'

Dienstencentrum
- Zuid-West
De vrijwillige autovervoersdienst van Dienstencentrum
jaar
Zuid-West vervoert iedere dag mensen boven de 55
die slecht ter been zijn naar ziekenhuizen, dagbehandeling, dienstencentra etc.
De vórvoersdienst zoekt een administratieve kracht, die
de autoritten kan regelen en de administratie bijhoudt'
u

belangstelling hebt om voor één oÍ meerdere dagen te

nelpeó, Xuniu bellen tussen 9.00 en 10.00 uur: tel'
324261. Vraagt u naar Mieneke Wiering'

I

.10

-4-

a+,

-f

I

wenst.....prettige dagen, met een extra bedankie vgo^-l
het verzoigen ian Oà kamerplanten tijdens de vakantie)'
De redaktie zal van ufl wensen een gezeltige kerstpagina
rnaken. Tot en met 2 december kunt u uw boodschap
inleveren op de volgende adressen: Ramplaan 37, oÍ
Hospeslaan 44.

DC

De tijden zijn van 9.00 tot 10.30 uur' Wanneer

I

.:

:ende wijkkrant zal verschijnen in het weekend
va: 2' Cecember. De kopij voor deze krant kunt u
inle'",e:er t m 2 december.

De

Nieuws uit de werkgroepen

it

1

Milieu
ln het boekje "Help het Milieu wat elke Nedertander kan
doen", van Lucas Reijnders vonden wij een aantal
milieutips, die wij in de komende wijkkranten aan u voor
willen leggen. Deze keer betreÍt het vooral papier.

Schrijfwaren en papier
Ook al omdat er een behoorlijk systeem is voor het

hergebruik van afgedankt papier, veroorzaakt papier niet
de grootste milieuproblemen. Niettemin is de ene soort
papier oÍ de ene manier om het papier vol te krijgen
milieuvriendelijker dan de andere. Papier wordt meestal
gemaakt op basis van hout en/of oud papier. Heel sjiek
papier wordt wel gemaakt met behulp van aÍgedankt
textiel. De Íabricage van papier heeft milieubezwaren. De
benodigde houtkap schaadt de natuur en in sommige
gevallen ( o.m. her en der in Canada en Oosteuropese
landen) wordt meer gekapt dan bijgeplant. Daarnaast
geeÍt de papierÍabricage aanleiding tot het storten van
aÍvat en tot lucht - en vooral ook watervervuiling. Deze
Iaatste is het sterkst wanneer papier met chloor wordt
gebleekt of wanneer een kleurmiddel wordt gebruikt.
Ook bijde Íabricage van houtvrij papier is sprake van een
relaÍieÍ zwa(e milieubelasting. De papiergebruiker kan dus
voor schrijven en typen kiezen uit diverse soorten die
nogal verschillen in milieu-onvriendelijkheid. Na gebruik
kan het papier het beste in de papierbak worden gedaan.

Voedse lve rpakking
Wat vanuit milieu-oogpunt aan voedselverpakking nog
het meest opvalt, is de mate van oververpakking. Vooral
de supermarkten en de Íabrikanten van snoep en kant en
klaar voedsel hebben zich ontwikkeld tot ware meesters
in het oververpakken. De appelverpakking uit de
supermarkt bestaat nogal eens uit gekleurd polystyreen
piepschuim waarin vier of zes appels ruslen, met
daaromheen een plastic krimpÍolie. Dat is een wereld van
milieuverschil met de markt waar appels naar believen los
in de tas worden gestort. Koekjes hebben vaak drie
omhulsels: een plastic bakje, een plastic zakje en een
kartonnen omhulling. En een glazen pot met
schroeÍdeksel, waaruit men droge soep zou kunnen
scheppen, zou een mooi alternatieÍ zijn voor de Cup-asoup verpakking.

Naast f :t cverdadige gebruik van materialen is ook de
aard i,'an net verpakkingsmateriaal belangrijk. Sommige
mate'a en geven vrijwel altijd aanleiding tot ernstige
miiie-^33'jf, n Daartoe behoren de plastics PVC en
PVD0 a -'r' ^ umÍolie en gealumineerd plastic. Het
laatste -al:: aal maakt onder meer opgang als
chips, e'pa.,,i.r -g Ook laminaatverpakkingen, waarin twee
materia:- 3'osmakelijk met elkaar zijn verbonden,
komen e- -aar ',,erhouding slecht aÍ. Anderzijds is met
papiere- raiiken en kartonnen verpakkingen in milieuopzicht:=e'',.,'el te leven - zeker als ze niet te woest
bedrul: r : en na aÍdanken naar de papierbak worden
gebra:-i '.1e: het oog op het milieu kan men het beste
de v'c ::-1. ,,'uistregels aanhouden: koop bij voorkeur
onve'.a-,1 ;:eCsel bij het kopen van verpakt voedsel
hebb:- g'roi'"erpakkingen de voorkeur boven
klein,:':a:,r.i -:3'l Kleinverpakkingen gebruiken naar
verlo-: -! .:e maleriaal per gewichtseenheid.

Lu

iers

1/,

Hoe,.,'e katoen bepaald niet milieuvriendelijk wordt
gepro:lceerd en wassen ook zijn milieubezwaren heeÍt,
zijn r:::malig te gebruiken katoenen luiers duidelijk in
het n :uvoordeel ten opzichte van wegwerpluiers van
papler en plastic). Dat zit 'm vooral in het omvangrijke
gebru

N

,,,an natuurlijke hulpbronnen bij de produktie van

weg',','erplu ers en het aÍval dat door weggeworpen luiers

worc: gecreeerd. Uit een boom kunnen ongeveer 750
weg,,verpluiers worden gemaakt. Weggeworpen luiers
zÍjn trans goed voor ongeveer 1"/o van het huishoudelijk
aÍval En in een vuilstort duurt het naar schatting
ongeveer 500 jaar voordat een wegwerpluier verteerd is.
Kiest men niettemin voor wegwerpluiers dan hebben de
Iuiers van ongebleekt papier de milieuvoorkeur. Bleken

van papier geeft aanleiding tot een aanmerkelijke
milieubelasting. Deze milieubelasting is overigens groler
wanneer met chloor wordt gebleekt dan wanneer dit met
waterstofperoxyde oÍ ozon wordt gedaan.
(Joke Blansjaar)
11
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Op woensdag 9 oktober was het hoogste punt van de
nieuwbouw béreikt en dit hebben we uitgebreid gevierd'
De wethouder van onderwijs, de heer C' Mooij' hield een
toespraak voor de kinderen, leerkrachten en ouders'

waarna de luchtballonnen losgelaten werden' Ook de
Duitse kinderen uit OsnabrUck, die hier tijdens de zgn'
'wetenschapsweek" waren, vierden het Íeest mee' Na
wat problemen in het begin wordt nu voortvarend verder
gebouwd. ln januari moet de "hooiberg" bii de school
itaar zijn: drie lokalen voor de groepen 112 mel een multiÍunctionele hal. ln maart zal de verlenging van de
onderbouwvleugel klaar zijn met een speellokaal' Dat
wordt in dezelÍdé stijl gebouwd als de huidige school' Na
ruim 10 iaar bouwvoorbereidingen (5 jaar gemeente, 3
jaar rijk, 2 iaar openbare werken) zullen de bijna 300
ieertingen dan eindeliik de ruimte krijgen, waar zii recht op
hebben. Ook de kleutergroep, die nu voorlopig
ondergebracht is op de Ds. Blauwschool, zal dan weer
teruglieren. De inmiddels gestarte samenwerking met
dezà school voor verstandelijk gehandicapten zullen we
blijven voortzetten met zwemmen iedere drie weken voor
de groepen 112 en het wederzijds biiwonen van
vieringen.

Te klein voor

.':.§Nt
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Beatrixschool

tf

Mededeling

de Nieuwe
Zodrade bouw klaar is, zalzeerwaarschijnliik
zonder
voorlopis
Helaas
ïàsetins iniaan'
gemeente ziin daarover
Naschoolse Opvang, wint bii de
grcte interne Problemen'

ó;;;[i;

Aanmeldingen
Voor Ce k nCeren die 4 jaar worden voor 1 oktober 1992
is geer p aats meer, zoals u inmiddels bekend zal zijn' AIs
,* t inl t'lss:n 1 oktober 1992 en 1993 4 jaarwordt, kunt

u tot '1 raaÍ 1992 uw kind opgeven. Dan is voor de
mense:r - i i'et Ramplaankwartier een plaats gegarandeerd A s I uw kind na deze datum opgeeft, hangt het
van hel aa-ial aanmeldingen buiten het Ramplaankwartier
aÍ oÍ e:':o plaats is. Voor een aÍspraak kunt u met de

school
Jan

c:

:n.242255.

va: :eeu',ven,

Volleybal?

direkteur

Welnee!

jong en
Volleybal wordt gespeeld door groot en n i n €il
'''anaf
6t7 laat
al
oud. Het is minder bekend dat kinderen
kennisKLrn'en
op een speelse wiize met deze spc(
het
lichter,
groot
cal
ce
maken. H'et veld is dan niet zo
aa-3:Past
ziln
net hangt lager en de spelregels
Het volleybalva n 6 tot 13 iaar noemen *e l,iinivoll eybal
Volleybalvereniging Allides heeÍt een gr::e mini-aÍde ling
De trainingen van de gro epen in Zt-t C ztln bij u in de
buurt, namelijk in de van Gilsescho ol aan Ce Daslookweg
Op de vrijdag wordt daar vanaÍ 16 311 uur door drie
minigroepen getraind. Bij de twee jongsle groePen van 6
t/m 8 en 9/10 jaar is nog Plaats voor enkele sportieve
jongens en meisjes. Kom ee ns langs oP de
vrijdagmiddag en laat uw zoon /docl'ter een Paar keer
gratis meetrainen. Bel voor mee r inlichtlngen, ook over
andere jeugdgroePen, naar Jes sica den Nijs, tel

\

245490.
Minivolleybal moet je gewoon doen!

Rampertie
van 8 iaar
Gezocht:Gitaarlera(a)r(es) voor onze zoon

Tel:246005

R am

Pertie

Jonge vrouw met hond zoekt kamer'
I

nlichtingen lel: 245082
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Straatnamennieuws
..oude,' personen. Hoe oud precies, en waarom?

van
Het Ramplaankwartier kent veel Straten met namen

uitgegeven door de
worden deze stratsn io grnoemd? ln de wZW-krant,
En sinds wanneer ,iuio-west
straten de herkomst
jaar
aantar
een
van
Haarrem,, vonoeí wi1 verreden
winkeriersvereniging
publiceren wii deze kennis graag voor u!
van deze namen. ruet to"itemming van de redaktie

JÀN BONTELA"AN,
:s-1

I

Leerrciert MEE SZSTRAAT,
B en W. 28-1-1936
[,c,,rrrlt:rL Mr:t'sz (lIoocltr:lrtrit:r)
i,,,,,t v,r,,t' ltls srlltclrt:tr viltt'l'rrlLerotle, Aelbcrtsberg r''ti V«tgc-

en W

1936

,lr Bonte was ook blel'er, die
: ,r Pieter van Hulle in zijn,

,

1"1emoriael der Vlamingen" ge-

i"urung in tie transPortregisters
van 1635 en 1636'

:.,.rnd wordt als oud-leerling
,:rn vader Denijs t'.tri Flulle.
vestigde zich later in Do.rd'
r'.cht als lijnwaad-' garen-, wUn-

ir;

LIOSI'ESLAAN, Raadsbesluit

Bloernerrdaal 2l-2'1924
óenoem,1 lairr de HosPesbrug
orler. de Brouvrersvaart onder
Overveeil, r.rtelke naam weer
ontleeuci is i.i.n de "hosPes" of
hrrbet'uirr' 'r;.in tie nahij gelegen

en kleerblekl,r.

DENIJS VAN HULI,ELAAI\,
Raiidstrtrsluit

14-

1

1-1

934

I)t,rri.js Nl ir.:irirlsz. vatt llullc wus
ccrr irlultlt'uil Nlct'tr,:tt irt Vlilittlrlcren. lirj vesLigde zich in 1579

:,cr'Ler[ "])e gcrtiCen leeuw"'

als Iinnenwever in llaarlem.

C

I)aarna begon hij een garenble-

kerij bij het "I{uis te Bloernendaal", waar hij tevens kame-

Gillps Sclrt,olfi',c.'slcr is evett-

L'r'ns ('crl lrltli<t'r uit, Vl;iirtrdertln,
ttrt' ziclt cititl I (il {:('tiw itl$ $lll'cÍl'

riiksdoek bleekte.
Làter zette hij ecn lijnwaadblekerij op onder Bennebroek.

i,,r,ktl' iti -ilt' rliiittlsi.i'L't'it otlier
i.r\ r,f VCctr iliiil.sl; {it i,tiilc gitrtttlt":

,fV

LAMBR, VAN DALELAAN,
Raadsbesluit 14-11-1934

Lambrecht van Dale was

ILr-ilS SCHO{ILMEESTER-

LAAN, B eri !Y. 2E-1-1936

rritri.]ert vtrsLigtlc.

SCHOONOORDLAAN B en W'
:s-1 0-1 93ó
''Schoonoc,rd" iig' aan de Brouii'ervaart bij Overveen (thans

een

BraLrancler, die bleker was en in

llorrmanpad ti; on kreeg deze
t on d.. ,\ol'. Salt'mon van
der lIooP (1?-'.11)-L?93), die dit

met goedkeuring van de
-ilT
-:t.r Vàfl Breclcrode en steun
-. le I{aarlemsc stadsregering

.rr,n

buitentje kocht in 1771.

.. n het eind van de RamPe- of
3r'ouwersvaart oP het land van
),1r. Ramp een blekerij oPrichtte'

HOLITXÍANPAD,

B en

W'

28-6-1938

,iAIiTIIOLOMEUSLAAN,
,,.

rrit, Raadsbesluit 1 4-1 1'1934
r'l it lJitt'tltolorll(rlls wils (reÍl
-.rl uiL (;o(:h (Duitslarrtl), rlitr

..

r l6e ccuw everlcens ectl ble-

r,esligde dicht bij die van

-- ,;:.r,rccht van Da.le.

voorheen Raacisbeslurr Bloerrendaal 2li-4-1925 Brouwers-

BANCKERTSTITAA'I
Raadsbesluit' 25-

1

1- 1 93 1

Onder de naam Banckert z"r'
verschillende zeehelden b'.i:'r':'i'
'frr'iComlnandeul' .loost van
B'':
-"
Banukers.ul
Iierr gezeg(l
i.ert ías èt'rl dt r mc,edigst' 7'' ''
lrtttrllitt Zt't' ofi'ir'it'r't'tt (t lri ir1'
vooral itt tlt':;i.r'ijtl Lr'gt'tr r1t I r '
:

JIÍiTEI1, WANTELAAN, B

CN

,\

'r8 1-1936
:r .'.er Wante was een garenble. ,- :e Overveen, schePen van
- '.,,-r' ,tle , Aelbertsberg en Vo-

-

r

-:rfi- in 1619 en 163Íj.

'1 ril'\'sl,AAN, [J cn
urt'elIL vart Cilleu
ster in de 16e eeuw te

-'une

Uok zi.1tl z'-'l'ctt
kcrkcrkaptri's.
Adriaan it 1684) en J':'ust
i"r
(t 1653) u/ilren beroemu
.Ioost

l'ititrl Itlttl

Itr,1 i(:,r,,1"i,,'slut:-

l2 ll-lllt,t'i

Ziittdv altrLl-rlrti-

In ,ie voiksmond ook rvel laan
van Schoci:t.r'-,rd of Novililaan
(Nuutr illri,:ri

iI

gi'tiuulnd naar tlc

farrtilie D, i'íer,t'ville, die oP
"schoonoot'd" woonde. Later
wertl heI buitentje eigendom
van de l'amilie tsijrroet.

SI.r- ' elirun helie r^,.la,lt'r,.
cle in de siag van Portlan.r'

BLOEMVEi,DLAA\,

Éaadsbesluit"

Bloen''endaai

2l-2-L924

Rcind de IlamPlaan \r'i':crl vroeger vele bloetnbullt': r ' :''r'

Slechts etrkele ZlJlr

t'f Íru.l uvef

langs de Gewesteiijke llandrveg'

DICKMANSSTiTAAT,
llaadsbesluit r2-7 -t's22
Vtrrmocikrli.jlt vtlrtlocltitl tttitrr tle
llr;rv('rl (lit, lr('t I lllllrtttlst:l:l ltttis,
rlitr rlc triurttt i )li'li l-V I I ol i )tr"it:rih l'ocrilt'n (gra,\'('rl vutr llr,lliurd, lotlc- I lide ct:uw)

ffi
*->

15

C. den Hollander
SCH I LDEI?\.VE I?KEN B.V,
T EVEI,I S

HOOG\ryERKERVERHUI]R SCIlÀt K\^,lIJKERSTFAAT 29

2033

JC HAARLEI.l -i::EF::'J 023-356812

VOCR F;N DESKUNDIG AAtIKOOP-ADVÍES
EN lcce'o sERvlcE,

RoLLAilD

Gazelle

MEER DAN 1.,I41YE EIUW FIETS€N.VAXKENNIS
o REPARATiES
O ALLE IIAïEN BAI'JDEN
. CNDLADE_EN
. TCESEFICRIN
ook vccr clle scorten Philips gloeilomp€n,
T L - cLr tz?n z,n zlcktro-moteriool
A G DE IAAS

RAMPLAAN

46

TEL 24 05 53

BII IS HEÏ SYMBÍIÍIT U(}(lR ÍIEROEGETIJI(
GEZÍI]ID TEKKEB BBÍIÍID
OVEBVEEN:

Nu ook: Rolhndrleen 33

Nleuwe Diembcr, Bloemendaalee=wag 247

SINDS 1918

Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike bíoodelers?
Als U drcht rn de buurl van een van onze OucJe Backershuyzen woonl

HAARLEM:

"01il ztl u Hfl-Eitllt

GEBAxxtra"

HEEMSTEDE:

Gen. Cronlóstr 158 annex crorssantone
Krilzrngerstr 37 - lndrschastr 95 - Gen. Spoorlaan
Hoogerwoerdststr 45 annex crorssantene
Gíote Houtstr 167 annex crorssantene
Schouwlleslaan 47 annex crorssanton€

I

Binnenweg 140 annex Konditorei reslaurant
SANTPOOBT:
Bbemendaalsestraatw€g 85
ZANDVOORT:
Toh,rreg 6

Eakkar Van Der Vo()Íen o)aakl van lrage eleís

g!ag? eleíS

0l rcr, tai Dlcl

YAil

0tn r00Brr{ il06 rilr sflEtIJt!

