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Een markant punt voor menige wandelaar oÍ loper: het opbergschuurtje met het witte
ophaalbruggetje in Middenduin.
Lopend làngs de Zanderijvaart, direkt nadat de spoorlijn Zandvoort-Haarlem
gepasseerd ías, konden we het links, temidden van de bollenvelden, bewonderen.
konden. Want enkele maanden geleden bleken beide opeens (?) verdwenen te zijn.
f.la*rag bij de gemeente Zandvoort (waaronder dit gedeelte v3n Middenduin
ressorteért) ieerde ons dat dit gebied, dat eigendom is van Staats Bos Beheer, onlangs
pachtvrij is verklaard van bollenteelt. Het ligt in de bedoeling hier een natuurontwikkelingsgebied van te maken. En daar paste een mooi, maar vermolmd bruggetje
helaas niet-in.... Gelukkig kan door deze aÍbeelding de herinnering voor het nageslacht
bewaard blijvenl
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Wijkraad zoekt versterking
' - r: u het ook zo goed wonen in het Ramplaankwartier? En geniet u ook zo van ziin
l-:lïe omgeving? Waarschijnlijk wel. ledereen is altijd vol enthousiasme wanneer je

dat je in het Ramplaankwartier woont. Een gezellig dorpje met veel groen
en
- =':elt
s:3rrsche plekjes. Natuurlijk willen wij het allemaal zo houden
(en verbeteren), maar

r:: gaat niet vanzelf!

l:< in een wiik als het Ramplaankwartier zijn er problemen en onvervulde wensen. Bij
': e zaken kan de wijkraad een belangrijke rol spelen in de besluitvorming naar de

: '3i'heid toe, maar ook tussen de wijkbewoners onderling. De
drie werkgroepen,
'''keer, milieu en ruimtelijke ordening, freOoen in het,,,e::eden daarin hun

'- 'nschoots verdiend.
Turee avonden

sporen

in de maand

l = ,', -.aad draait momenteel in het nieuwe jaar weer
. , , r -et lijkt van buitenaf een goed
lopende geoliede
- r . - - 3 maar toch is er dringend behoefte aan
-E en Íris bloed. Nieuwe leden worden
..
natuurlijk
- . - =1een in het diepe
gegooid,
maar kunnen

-:: ---:i :n in een werkgroep met voldoende ervaring op
": .:
:=b eden. Deze ervaring draagt ertoe bij Oat er
-: - -.: r: spreiding van werkzaamheden mogelijk
is. Uw
: ,':,-: \an dus veelal beperkt blijven tot gemiddeld
', :: : _-ten in de maand: één werkgroepavond
en één
- . . ::;adering op iedere laatste donderdag van
de
_ . l,
=.- ,-,.-= s:r-eiding van werkzaamheden is de kracht
.

'aad, maar om dat te kunnen handhaven
zijn

--.- . nieuwe wijkbewoners nodig, zodat
' ,.'laad niet meer dan twee
per
' : )e ivijkraad zou ook graaguvoÀden
zien dat de
, . , -- ,. t de gelederen van de vrouwelijke
-': := senioren en van de bewoners uit
- -"., _: cntstaat er een meer evenwichtige
. . =- le vertegenwoordiging van alle
, :::- - I :nZe Wijk.
'!"'

,,,', lers voor buitenactiviteiten
: - ' - -=: C tekort aan wijkbewoners, die de
:: - : _ -.n willen steken bij tal van
'=".- ,. :e !,i lkraad kan organiseren: op- en
: - := .::stboom, schaatsÍeest op de
, _ : ::^ :,:rrte winter),
de ,wijk_zonder_gif_
Ë? oe, rweejaarlijkse braderie (1992!),
i 'roor de kinderen) en bijzondere acties,

.:

-

_

,,.

fiet plakken van affiches zoals destijds
Feferendum enzovoort. Zonder deze

vrijwilligers zullen een aantal van de activiteiten niet meer
plaats kunnen vinden Lrji<t het u wat om aan deze
activiteiten mee te doen, beI ons danl

Secretaris als spin in het web
Extra ervar.ng ls altijd r,;elkom, maar bij ons staat voorop

de continutte t ,,,an ce v, lkraad en zijn werkgroepen. Er
moeten ncg ,!,e e r., jkber.,,oners zijn die een waardevolle
rol kunnen speien l cnze rvijkraad. Vooral de werkgroep
Verkeer heeft n::nenleel behoefte aan een tweetal
nieuwe e:en le ,,,erKcroep I\,,4ilieu draart zelfs op een
laag pitje B 1 .c;Cce nde aanmelding van nieuwe leden zal
deze laatsle ,,.,erkcroep nieuw leven ingeblazen worden.
De wijkraao clrj;t te,,,ens naarstig op zoek naar een nieuwe

secretaris. Eer functie die essentieel is voor het
functioneren ',,an de rvijkraad: het is de verbindende
schakel tussen de vrijkraadsleden en het dagelijkse
bestuur. Het hiidige secretariaat loopt als een zónnetje,
maar opvc gLng rs noodzakelijk, omdat Anne Marijke
Chabot en haar gezin in de zomer van dit jaar naar het
Oosten des and ,,erhuist. Tot 1 maart neemt zij nog het

secretariaat ,,,,,aar Caarna zitten wij definitieÍ zonder.
Er zullen de komen,Ce maanden echt nieuwe mensen in

de wilkraad moeten komen om met dezelfde bezieling
door te kunnen gaan als in het verleden. Tweà
kandidaten vrijkraadsleden hebben zich al aangemeld,

maar dat is nog niet genoeg. Laat deze oproep niet weer
tevergeefs zijn BeÍ met een van de wijkraadsteden oÍ
schrijf ons een kort briefje Wij nemen altijd contact met

u

op. Wilt u geen wijkraadslid worden, dan kunt u ook als
vrijwilliger binnen een werkgroep oÍ als vrijwilliger voor
een buitenactiviteit een steen bijdragen aan hel reilen en
zeilen in onze wijk

wijwachten uw reacties

af

I
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FABLO

glrtÍtltur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenPlanten, bomen,

kom
'ii tennissen
ae Fablohal

heesters, graszoden
en tegels.

in het RomPloan '
k
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()pent u voor Í 50,- pcr jaar t'cn Visa Vtrordecl-rcu
k.jning bi1 clc Vtrcnrgtlc Spaarbank, dan bcschikt
,ru", ecn h,tn.lig llctaalrnrtklcl in dc vorm

-",".in

v,rrr tle Visrr Card.
[)czc crctlitc,rrd is

nlct 6 ntiljoen acccptaticpunten
(rr'arrvan 2O.O(X) in Nctlcrlrrncl) veruit de Ílrootste
t", t."r"l.l. [.J ktrnt cr bijna ovcrll mec trctllcn
z-ak-

[-lw handtekcning

is

gratis
roitlocr,tlc. l:n nattrtrrlijk is trrï Visa Card
vrrzekcrtl tcgcn vcrlies cn/of tlicÍstal'

Wilt u een creditcard, maar hebt u nog

3%
Hoda

Grltlt Srbr!it Ytn Euroch'qu't'

Srmrl Yln d' Yl!' CÍcdlt Cr'd'

z-ondtr cttntant gcltl op

+

+

(556 1801 2 3t 56'189

geen Visa

Voordeel-rekening?
()l( )-)I ):6{0 l)rrrrkrijgt
Vul clanclchonin,olhcl
u sncl ecn cluitlcliikc fillclcr t'rt:- 'le Vitrl Vrorclcclrt'kening. DLrarin leest tr precics tte lkc rotlrc{elcn

er nog mcer aan vast zittcn' Z'rlls htt t'nllcpcrkt

gratis-gebmik vrn Eurocheques 'n ctn mogcli;kheid tot 3% rente op trrv bctairlrckcninq
Vror porsoonlijkc inlormrtie bcnt u xt'lkom bil clk
kantoor van de Vcrt^nigde Spir'rrblnk'

r.nt.

oP uw aaldo'

t'

DE VISA VOORDEEL-REKENING
.lr, rttr u'il ik rll('s rtetcn over

Vrrrtlt't

l-r.

ke

tlt uxrr'l' l' tr r"ttr tle Vt*

rtirrg

Nrrtn
Straut

l,ostcodc_,....=-,- I)lrrts ---_I

I.,..lin) \tuÍril rrrrr

'\'xrr'l'r'
ití:,1-.i, i':,.,'i'.,;;i Àr*rrrr,rrrr,rrrrrr,, rírl, riilxrri\
ir.ii'rrr
i:.i ;'ï,,.:-l i,' ;,: i,'rr1; r' r',,,r,'r'''-'r r'rr' r' .rr r'

De\èrenigde SPaarbank doet meer voor de Particulier' f;
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Open avond op 19 maart
Op donderdagavond

l9

maart zal er vanaÍ 20.00 uur een

open inÍormele avond georganiseerd worden voor
geïnteresseerde wijkbewoners.

De avond is vooral bedoeld om de bewoners op de
hoogte te brengen van de activiteiten van de wijkraad en
om geïnteresseerden informatie te geven over alles wat
in de wijk leeft. Door een inÍormele sfeer hopen wil dat de
drempel om met de wijkraad in contact te komen nog
meer wordt verlaagd.

ledere wijkbewoner is welkom voor een drankje tn het
clubgebouw van de speeltuin aan de Croesenstraat. Om
de avond te verlevendigen wordt een aantal interessante
gastsprekers uitgenodigd. Zij zullen spreken o,,,er het
thema: Ramplaankwarlier verleden, heden op ,.,eg naar
de toekomst. Hierover zullen wij u nog aparl irf :rr-r;:;r
Marlen ,,'an \,/liet

Staatsbosbeheer licht werkgroep beentje

Boerderij n het zicht van de haven ten onder
Slecht nieuws voor al degenen die zich al jaren zorgen maken over het lct ,,,an
de boerderij op Elswout. Kort
geleden heeft Staatsboshebeer besloten dat,.als he1 aan haar ligt
er van een Íeitelilke'yoorlzetting van een
boerenbedrijf geen sprake meer zal zijn. pogingen van een *"rÈgro.p ,,,an
de Commissie Beheer en Advies

Elswout, Duinvliet en Middenduin om met behulp van prive géin1"r.u..".rcen
en privé-kapitaal tot een
dergelijke voortzettingJ te
ts Aerrrurr
komen Lt)tt
zijn t't
in rlet
het laaISIe
laatste slaolum
rinar Staatsbosbeheer
stadium-van,,-,,-rac.ci4;n^
van \"3,crcere c:ng dcor

getorpedeerd.

Werkgroep

De voorgeschiedenis
,
,-

I

-erinnert zich wellicht dat de genoemde commissie

reveer drie jaar geleden door B en W

van

::rnendaal werd ingesteld om door samenspraak en
-s:raak beter vat op de ontwikkelingen en het beheer
.=- de terreinen te krijgen. ln deze commissie ziilen

,:-:3Eenwoordigers

van de groendiensten

van
,=:rendaal en Haarlem, van Staatsbosbeheer, en ook

:
.i' ;:oepen omwonenden. Ondergetekende zil, er
- -:.s het Ramplaankwarlier en
het Duinroosplantsoen.
-:' ::reer van de boerderij is al jaren een probleem, en
:rdser meer tot onverkwikkelijke persoonlijke
. =.,:s :s geleid, die in feite allemaal zijn terug te voeren
: : -=: :eleidsdoel van Staatsbosbeheer om niet langer
:." . :'r het boerenbedrijf veranlwoordelijk te zijn en om
;=-- -:sten meer aan onderhoud en instandhouding
' .' - =' :ebouwenkomplex te hebben. Omdat tegen het
,: :- l=-:n van de bestemming van de boerderij
,.. ,.-l3t was gerezen, zowel binnen als buitenzeer
de
::--:: e is door Staatsbosbeheer twee jaar geleden
-:' :- - - :ebesluit om met de boerenÍunktre te stoppen
- -: :"ast gezet en werd ermee akkoord gegaan dat
: :- r: =:- poging zou worden gedaan om gegadigden
, - ' , _:t=:t rg van het boerenbedrijf te vinden.
=

_

Met deze cpcra..i :s cestilCs een aantal leden van de
commiss e a s apaile i';erkgroep aan de slag gegaan.
Lange tijd heef deze r,ierkgroep gepoogd tot overeenstemmlng te kcmen met een groep gegadigden die door
Staatsbosbeheer zelÍ als zodanig werd aangedragen,
maar uiterndelilk bleek deze groep haar vertrouwen in

Staatsbosbeheer geheel

te

hebben verloren

en

voorlopig geen belangstelling te hebben voor het plan,
dat wel veel van de partikulieren vroeg, maar wal betreft

de tegenprestaties van overheidswege in hun ogen
onvoldoende bleef . ln taaie vergaderingen van de
commissie bleek plotseling afgelopen zomer (de
werkgroep was toen al ruim een jaar aktief) dat er zich
rechtstreeks bij Staatsbosbeheer een hele serie belangstellenden had gemeld. Alsnog werd toen overeengekomen om in een laatste poging om de boerderij veilig
te stellen deze belangstellenden door de werkgroep zou
worden gevraagd om een "boeren"-invulling voor de
boerderij voor te stellen.

Op

't

nippertje gered?

Zo werd gedaan en al enkele weken later kon na een
eerste selektie een ronde van gesprekken met vier
vervolg op pagina
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groepen worden gevoerd. Tot vreugde van de

werkgroepleden was duidelijk dat een van deze groepen
zodanige voorstellen deed, dat verdere gesprekken over

nadere uitwerking en inpassing in de door
Staatsbosbeheer gestelde randvoorwaarden met

optimisme tegemoet konden worden gezien. Daarbij had
de werkgroep nog wel zorgen. Omdat al het geld voor
onderhoud en investering volgens de randvoorwaarden
door de parlikulieren zelÍ zou moelen worden opgbracht,

Nieuws van de AloYsiusschool
De Aloysiusschool bestaat ruim 70 jaar en

tàfl

hadden die naast het houden van het essentiële, maar
verliesgevende rundvee ook geopperd om enkele
paarderr te houden. Maar omdat zo toch alle kosten van

"r.
prettige Íamiliesfeer. Naast de zaakvakkelr (taal, rekenenl

Staatsbosbeheer zouden kunnen worden aÍgewenteld,
en de werkgroep zo kon voldoen aan een uiterst

belangriike voorwaarde, leek het erop dat op het

expressievakken. Door middel van team teaching wordl
er les gegeven in b.v. tekenen en muziek.
t
Team teaching wil zeggen dat leerkrachten met eerl

nipperlje de boerderij toch gered kon worden. Maar men
had buiten de waard gerekend.

verschillende

ln het zicht van de boerderii
geslacht
Deze kop is meer toepasseliik op wat volgt dan de
uitdrukking "ln het zicht van de haven ten onder", die
boven dit stuk staat, want wat gebeurde?

Op de vergadering van de Adviescommissie waar de
werkgroep-haar verslag uitbracht en voorstelde om
nadeie besprekingen met de geselekteerden te houden

volgde een bittere teleurstelling. De veilegenwoordigers

vari Staatsbosbeheer weigerden kategorisch op

wordt er ook aandacht geschonken aan dq

specialisatie in tekenen en muziek' les geven irl

groePen.
I
De leerlingen van de school doen aan divers{

spodtoemo,oien mee die door de gemeente Bloemen{
daal georganis,eerd worden, zoals: volleybal, voetbal- erl

basketbaltoemooien.

wordt schaakles gegeven en aan wedstrijden meegel
daan. Verder is de school een leerkracht rijk die ook opl
zaterdag met de kinderen excursies maakt naar divers!

musea-

verdere gesprekken met de gegadigden wensten te
voeren. Met onmiddellijke ingang wensle men een eigen
optie uit te gaan voeren: het onderbrengen van de
paarden van Elswout in de boerderij!

staat bij Staatsbosbeheer thans vast dat van
een voortzetting van boerenaktiviteit in de boerderii geen

brar*e"

sprake za) zi;n)

en
l-iet spreekt vanzelf dat de leden van de werkgroep'
geslagen
stomheid
met
ook de meeste commissieleden

waren over deze procedure' Lange gesprekken

gevoerd, veel moeite geinvesteerd, bii belangstellenden
ierwachtingen g"w"kt, en dan op deze manier op de
valreep onàeruiigehaald worden, was dat hetgeen ie in
een fatsoenlijk ópererende gemeentelilke commissie

moestoverkomen?Hetzieterhelaasvooralsnognaaruit
dat dat inderdaad het geval zal ziin' De commissie is
formeel slechts een commissie van advies, de adviezen
behoeven niet te worden opgevolgd' Dat ziln natuurliik
thans
de spelregels, maar de wiize waarop
deze
met
veflegenwoàrdigers van een overheidsdienst

wra.nge smaak in de
diezelfde dienst in
omdat
mónd geven, nog eens te meer
luisteren naar
willen
te
om
fraaie folders breed uitspreekt
rekening te
belangen
hun
met
en om
regetJ omgaan

ial ons nog lang een

omwonenden
houden.

Wij moeten het nog zien
Hans den Niis
6

|

Aktiviteiten ouderraad

de
zou
sprake
(ook)
er
gaan. Het Íeit dat

voorstellen in te
kunnen zijn van paarden beschouwden zii als zo ernstig
in strijd met de randvoorwaarden dat zij op staande voet
de wàrkgroep van haar taak wensten te ontheffen (of
ontslaanl als u dat wilt lezen), en in het geheel geen

I

Sinds twee iaar wordt er ook enthousiast geschaakt, e{

-..- .a- :-l-'-s 3sle en Ondefnemende
,',:':=- '.)- .1-'=:: =.:- -:lir georganiseerd' o'a
-::-- ais'a:=' '='s:: -:: : -:-s :al. carnaval, paaspuz'

Er
s

z.'.-:': ' -:-":-- i :--- lt "::simusicai Was Ook dí1
:a' :'-:. s---l:-. ar ,.'erd voor de ouders er
-=l:: :' , :'.- :: l::':l:-t Ïiaal ook, zoals ieder jaar,
,::' -.' :-:.'.- --''.v:: 3'rerveen. De ouderraad is
:--. :..-:? ce paaspuzzeltocht voor te
-.-.-'..
r: -: 'a ?.r in het Ramplaankwartiet
:.':r:'l
weer
:"- - -r:- ,.:'11 ,=':e: ',','ordt er zaterdag 3 junirr"rr<\\
r1sr\srs<'catt'e
\\esr
-,.'.:=--.=':
e=ï
-:=-i,§§dÈ\'
h e':, =- - ..- .I ::-l rJmmer van de wijkkrant'
l' : -": -:::-:l reeft goede contacten met peuter
s!e-.:a: := S::e,noek die beide één zelÍde bestuu
,,.2?' t,aa'

i ^-r-

-:

-

\,'::' ,.'..'?
^-

-

a '?.'..

.t-l

--' '..

r-':rmatie betreffende de Aloysiusschoo
^^remen met mevrouw A' Hokkeling
uPll
:23'277379
gO

\lf

..

Nieuws uit de werkgroepen
us eigenlijk
kunnen verlichten. Ook langs die weg is
geen ruimte meer om nog iets te redden. De lichtmasten
zijn er dus toch gekomen. Jammer, hééljammer!

Werkgroep
Ruimtelij ke Ordenin g

Jan van der Boon

Werkgroep Verkeer
Eind vorrg jaar is het Ramplaankwartier,'geschouwd', door

RectiÍicatie "spelen in de buurt"
- -:t kerstnummer van onze wijkkrant is een hinderlilke
'--: geslopen. Bij het artikel "spelen in de buurl" was een
.

-

-

=":tje gevoegd mel eventuele speelplekken, waarop de
--rners 1 en 2 zijn verwisseld. Hierdoor kloppen deze

--:ners niet meer

met de beschrijving van deze lokaties

:- ret door ons uitgebrachte advies. Wij bieden u
- :-.

3.

cOr OnZe eXCUS0S aan.

-<kig heeft één en ander voorzover wij weten niet tot
,=-,',arring geleid. Om die reden hebben wij ons advies
-:-ssen naar de gemeente opgestuurd, omdat

- 3'tegen geen bezwaren zijn ingebracht. Het
:=:fonische verzoek om ook het Plantsoen

I

-:mveldlaan/Ooster Tuindorplaan als speelplek aan te

de heer Hoekstra \/an gemeentewerken en drle leden
van de rvijkraad \'/ij hebben vooral gelet op de bestrating
van wegen en trcttoirs, Over het algemeen zag de

beslrating er niet slecht uit, maar hier en daar verzakte het
wegdek.
De afgelopen maancen zijn er op verschillende plaatsen
in onze wijk kleine rverkzaamheden verricht, zoals het
verwijderen van kuilen en het maken van invalideoversteekplaatsen.
lnmiddels is er een brieÍ gestuurd naar de gemeente rnet
het verzoek om de (trofrorr',ege s van het Z.O.trottoir van
de Leendert Meeszstraai te ven,,angen door schelpen of

Íijn puin.

Dit zou een grote verbetering zlln m b t. bomen

onderhoud.

:en is tijdens de wijkraadsvergadering van 301anuari j.l
",
;=,.:roken, maar uiteindelijk toch niet overgenomen.

\'\

*:=.',,e1 hierover verschillend werd gedacht,
vond een
-=='derheid van de aanwezigen het plantsoen toch te
''.? en de verkeerssituatie te onduidelijk, hoewel dit
:::s1e argument niel zo zwaar heeft gewogen.

Houtmanpa

JG

Lichtmasten tennispark "Duinvliet"
l:

en

-51

o---''rtC '"-,

Het Houtmanpad heeft ook onze aandacht. Een prachtig
gelegen voetpad, waar ook geÍietst en zelfs gebromà
wordt. Dat er nog geen ongelukken gebeurd zijn, is een

:ret tennispark "Duinvliet" zijn de lichtmasten tóch
lirsmer-r. De afdeling rechtspraak van de Raad van
S:a:e de hoogste beroepsinstantie in dit soort zaken,
-;:: de exploitant van hel tennispark gelijk gegeven. De
,' --aad en veel omwonenden hebben zich in deze al
, : tr aren slepende kwestie altijd fel verzet tegen het
: -:-asten-plan, omdat het landschappelijk aanzien van

mogelijke alternatieven voor het gebruik door fietsers èn
wandelaars van deze prachtige verbindingsweg tussen

s,,voutslaan sterk aangetast zou worden en
;=.-==sC werd dat de omwonenden ernstlge hinder van
:= . =' chting zouden ondervinden. De gemeente
-::' :-r deelde de bezwaren en heeft de gevraagde
".':-^ - ng geweigerd. Die beslissing is nu door de
=-:. ': rechtspraak vernietigd. ln de uitspraak wordt

parkeren van aanhangwagens op de openbare weg. Het
zijn niet alleen ontsierende elementen, maar ook levensgevaarlijke obstakels voor voetgangers en bestuurders.
Hier een verzoek aan de eigenaren: probeer een veilige
plaats le zoeken voor uw "bakkie".

:: f

,:- ,:::-

':'-

wonder.

Op dit moment zijn wij ons aan het beraden over
het Ramplaankwartier en het centrum van de stad.

Ook komen er klachten binnen over het langdurig

naar het bestemmingsplan. Daarin staat dat er

- ',::r.:n behorende bij een goede accommodatie"
- - ,.- ,',:,rden opgericht. De aÍdeling rechtspraak vindt
:i' r:r :r deze bepaling lichtmasten niet geweigerd
. -- - - - .',:rden, Formeel is de situatie nu zo, dat de
::-=:-:: een nieuw besluit moet nemen. Weigeren kan
::-':' - =: eer. De gemeente kan alleen nog oordelen
: ,.' -:: aantal, de plaats en de hoogte van de
-- -=: .^ Deskundigen zeggen echter dat wat is
:. , ":: : r i et minimale is om tennisbanen goed te
r-f

Vernieuwing riolering
Dit voorjaar wordt er een begin gemaakt met

het

vernieuwen van de riolering. Hierbij gaat het volgens de
gemeente om de volgende slraten: een gedeelte

van de Ramplaan, de Vlaamseweg en verschillende

straten in Tuindorp. We hopen dat u niet teveel last zal
ondervinden van deze werkzaamheden.

NvdF
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Orchidee Hoorlem BV Rockoerrshor

hAD
Tussen holf negen en tien
's
Posladres:
Krokusstraal 49
2015 AE Haarlem
Tel. (zaak)

gebeld,

middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f 8.50

Ielefoon: 24 48 i

023-244826

(pnvé) 023 - 312314
Fax O23 - 247018

DIÏ IS HEÏ SÏMBÍ)[)L Vt}tlR
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde. smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurtvan een van onze Ou:e 3a:<e's-.ri'zen woont

"Dan zit

u

helemaal gebakken'
HEETilSTEDE:
B 'r^:r'vreg 140 annex Konditorei restaurant

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 - lndischestrt 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Grote Houtstraat 67 annex croÍssanterie
SchouMjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 - Marsstraat 1 - Bakkerstraat 16

S AN T POO RT:
3 lc e me ndaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

ZAN DVOORT:
ïclweg 6

Bakker Van der Vooren maah van traEë eiers grage eters
De roep aan ta{e
r

'Van der Vooren, nog een sneetje'

t
Rampertje
Woont u ook zo graag in het Ramplaankwartier? Wi.i ook!
Op dit moment zijn wij in het bezit van een uitstekend

onderhouden huis in de Dickmansstraat (achter de
Ramplaan) en zoeken een ruimere woning in het
Ramplaankwartier. Wellicht denkt u erover uw huis te
verkopen of kleiner te gaan wonen. Als u met deze
gedachte speelt, ontvangen wij graag een telefoontje
van u. Peter Hijgenaar, Monique Geervliet. tel. 023247943
8

w

Kteurptaat

#

Hoewel de kerstdagen al weer geruime tijd achter ons
liggen, willen wii toch nog even de klnderen bedanken
Oie Oe kale, witte kerstman uit de vorige wilkkrant zo mooi

hebben ingekleurd. De eerste prijs is gewonnen door
Remy in den Bosch. Esther Vreeburg en Nike Stam
verdienden een eervolle vermelding. Zij hebben hun

prijsje (nieuwe viltstiften) inmiddels ontvangen.
GeÍeliciteerd, hoor!

AH

Daarover spraken z i
I
I

Welkom Het Fruitpaleis
Na jarenlang zijn vaste clièntele met zorg en plezier van
zijn uitstekende waar voorzien te hebben, gaat groenteen fruitspecialist Martin Pijnaker het rustiger aandoen.
Vanaf deze plaats wenst de wijkraad hem een goede tijd
toe, met dank voor de voorbije iaren. Gelukkig betekent
dit niet een dichtgetimmerd winkelpand; een nieuwe
ondernemer is bereid gevonden de zaak over te nemen
en voort te zetten. Onder de naam "Het Fruitpaleis" gaat
Said Bardan Q\ zich specialiseren in rauwkosten,
salades en gesneden groenten. Daarvoor zal de winkel
enigszins verbouwd worden: er komt een klein gedeelte
bij, en er wordt een nieuwe loonbank geplaatst met 100
(!) bakken. Samen met zijn collega is Said nu eigenaar van
drie zaken: het groentevak is al zesiaar zijn grote liefde.

'Mijn streven is een topkwaliteit te brengen voor een
redelilke prijs," zo vertelde Said ons, toen hij ons
deelgenoot maakte van zijn plannen voor de komende
tiid. 'Dit zal mogelijk ziin, omdat ik niet via de grossier
inkoop, maar rechtstreeks van de veiling de waren
betrek."
Zijn tweede streven: geen "nee" verkopen en een goed
verzorgde uitstalling, hebben wij inmiddels al kunnen

constateren. Al met al belooft Het Fruitpaleis een
welkome aanwinst voor de winkelgalerij te worden. De
wijkraad wenst Said veelsucces!
JBiAH

Hij straalde wel, maar...

Op donderdag 30 januari is de wijkraad, te samen met

een aantal wiikbewoners biieen gekomen in

het

wijkgebourv aan de Croesenstraat. Een groot aantal
zaken die voor het Ramplaankwartier van groot belang
zijn, is daar 'o'rer tafel gegaan".

Gesproken is o a over de geplande nieuwbouw van
verzorgingshuls De Blinkert"; elders in deze krant geeft
directrice rieVlou;'i \,/an Gendt hier meer uitleg over. De
lichtmasten d;e urterndelilk toch nog geplaatst gaan
worden bij tennispark Duinvliet (lees het verslag van de
werkgroep Ruimteir,ke Ordening), de door de gemeente
mogelijk gemaakte extra speelplekken (zie werkgroep
Ruimtelijke Ordeningl en het bouwproiect aan de Pieter
Wantelaan maakte Ce nodige tongen los. Wat dit laatste
betreft: de kosten vccr de huur van nieuw te bouwen
seniorenwoningen.'r\3àroVer een voorstel was
ingediend, blijken zó l'ocg te vrorden, dat de eventuele
toekomstige bewoners nebben aÍgehaakt. Het woord is
nu weer aan de gemeente

En ook daarover spraken zii
De versterking voor de wijkraad bleek een

belangwekkend punt; er zit al behoorlijk wat schot in,
maar, zoals u inmiddels heeft gelezen op pagina 3, heeft
de voorzitter nog allerlei plannen in petto. De meeste
moeilijkheden rondom de Dekamarkt ziln gelukkig
inmiddels opgelost; tenslotte heeft de werkgroep
Verkeer nogal wat aktiviteiten op het programma staan,
zoals u in het verslag hierover elders in de krant kunt
lezen.

Ja, hij stond er weer stralend bij, de

op de

Bamplaan. Maar het woord stralend laat elk.iaar meer en
meer een bittere nasmaak achter bij de wijkraad' ln de
,roorgaande iaren constateerden wij al dat er regelmatig
lampen verdwenen.
'r^Jij draaiden er dan (met wat minder enthousiasme) weer
r euwe in. Dit iaar echter zakte het enthousiasme wel
^:el erg. Er werd voor f1 50,= àan nieuwe lampen
:=^:cht. Gelukkig kregen wij van enkele winkeliers een
: r'?-!e, zodat de Íinancièle klap niet alte hard aan kwam.
::- (!'t'amen we er bij de opruiming van de boom achter,
r3 :: ,','eer 10 lampen (ó Í4.50 p.st.) ontbraken. Dit houdt
- rrl ',\'e het volgend iaar opnieuw moeten beginnen
-=: -rt kopen van lampen. U begrijpt dat door dit sootl

ra-:r onze initiatieven om het Ramplaankwartier in
r: :: -: e' van een eestelijke kerstverlichting te
, --t.- n sschten ter discussie komen te staan. Het
.=:- ==rta r',ijLraadsleden toch behoorlijk wat tiid om
:
.
-- . r:::en en \À/eer aÍ te breken en dan Vraag je
=
- I : -:' -,; ,',:1 de moeite tvaard..,.?
f

Elke laatste donderdag van iedere maand komen de
wijkraadsleden en buurtbewoners bileen. Let u op de
uitnodiging hiervoor bii de diverse winkelpanden. U bent
van harte welkom!
AH

Bloemet je

Kent u iemand die langdurig of ernstig ziek is? Laat dit
ons dan even weten: namens de wiikraad willen wii graag

een beterschaps-bloemetle aanbieden. Ook van een

jubileum horen wij graag! Aaaelt u niet, maar belons.
Annelies Homburg, lel 247230
Joke Blansjaar, iel 245744
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Nu iets over het heCei^

Onze plannen voor de toekomst
Zcas - -.':..:=E r ".=: ::-=- -=: J,,erspaarne, een verpleeghuis voor
^ de krant gelezen heeft, werkt de
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CuCeren uit deze buurt, en uit dit gedeelte van Haarlem,
hoeven dan niet helemaal naar de Boerhavewijk gebracht

lvorden. Wi1 denken dat het belangrijk is om, naast de

Tot slot de Braderie

april om 10.30

het resultaat. Ook is qr eeri haerC
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Lood- en zinkurcrken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallates

do.rU.

Centrale verwarming
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Loodgieters- en installatiebedrijÍ
Turndorpiaan 54

2015 HL Haarlem
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Ouderen Contact Overveen

Burenhulp

;^+-^a
- ='_: j;i'iren
u L^l
neï programma aan van het Ouderen
rl: -:a,:: O,,,erveen tot en met april 1gg2. plaats:
:-:-reiingscentrum 'l Zijlïje, Korte Zijlweg 9a . ln onze
!3 gËnde wijkkrant zullen wij u over de rest van hel

prcQramma informeren.

\loor informatie kunt u zich wenden tot de heer Elzinga,

tel

241810.

Op dinsdag 3 maart is erom 10.00 uur een H. Íi/is in de
dagkapel. Er is geen koffíedrinken in ,t Zijltje want om
14.00 uur vieren we Vastenavond of wel Dikke dinsdag.

Met de versgebakken oliebollen en appelflappen

í

hapjes zal het best gezellig worden.
Op dinsdag 7 april is er om 10.00 uur een H. Mis. Daarna
koffie drinken in 't Zijltje.
Donderdag g april: Een bustocht door het land van Maas
en Waal. U krijgt hier nog een persoonlijke uitnodiging
voor.

Verder vinden weer op dinsdag 10 maart, 17 maarl, 24

maart, 31 maart, 14 april, en 21 april de sociëteits-

middagen plaats.

Op onze vraag iaat ons weten oÍ Burenhulp echt
gewenst is in onze rvl1k, is niet oÍ nauwelijks gereageerd.
Eén van de wernige reakties was: ',Wij hebben niet
zozeer behoeÍte aan iemand die koffie komt drinken,
maar wel aan iemand die af en toe de ramen eens lapt.,,
Natuurlijk begrijpen rvij de noodzaak hiervan, maar dit is
niet de opzet van ivat er met burenhulp wordt bedoeld.
Nogmaals.... het sociale aspect blijft hoofdzaak!
Wij realiseren ons terdege dat huishoudelilk werk voor
vele ouderen eer steeds groter probleem wordt. Zeker
nu de sameny,e:xende gezinszorg de kraan behoorlijk
heeft dichtgedraa c
Toch kunnen i,,' ais ,,,llkraad geen huishoudelijke hulpen
leveren, hoe croci :e behoefte daaraan ook is.

Wel zijn v,rj ncg sieeds bezig, met behulp van een

enthousiaste ',',.r1be,,,,,:onster die zich hier in enorm voor
inzet, uit te zoeken l-,ce rve de behoefte aan burenhulp
op de juiste manter it-nnen invullen. Tot slot geven wij u
vast enkele tips

Zorg ervoor dat u
rolemmer heett

:-

staai

deirjk uw huisnummer op uw

Een van uw (longere) buren kan

dan wat makkeJil<:r-

i,,.

rclemmer even voor

u

terugbrengen en her :e .,,:ek erna misschien ook weer
bij de stoep zetten (,a:Jl- -llngere buren?)

Stichting Mensen ln Nood

Wijkzuster

ln tegenstelling tot wat wij in de vorige wijkkrant
(december 1991) publiceerden, zal de Stich-ting M"n""n

m9t de wijkzuster (zuster l.1cet;

ln Nood niet in oktober, maar al in mei weer in een

kledingaktie

houden.

wijkkrant van april a.s.

Meer hierover kunt u lezen in de

ln geval van problemen. k,r'l u allijd contact opnemen

tel

246464. Ook houdt

zi1

elke dag spreekuur van i2 00 tot 12.30 uur in het
gebouw van Kruisv;erk Zutd-Kennemerland,
Koppestokstraat 87, Wanneei. :e dokter bij u komt en u

Amnesty lnternational
een recept krilgt dai u n et zelÍ kunt halen, of wat niemand
voor u kan halen kL-ni u.ti.i arls vragen dit voor u doorte
bellen naar de a:otheek. Uw medicijnen worden dan na
17.00 uur (gratisl thuisbezorgd Voor particulieren heeÍt
de bezorger een ki;rtantie bijzich U kunt die aan de deur
betalen of dit bedrag per bank of giro overmaken.

Ttjdens de schrijÍestaÍÍete van Amnesty lnternational op
28 september 1991 in de Egelantier, hebben Haarlem_
mers duizenden brieven geschreven voor de vrijlating
,,,an gewetensgevangenen.
Eén van die gevangenen, de 6g-jarige Vietnamees Doan
1-:k Sij is nu vríjgelaten. leder mens telt, maar vindt u

die rets kan en vril geven (misschien zonder het

: ' : .,oor Amnesty helpt, vaak zelfs aipreventieÍ. Er
r. ,
* . .. . - ---ceeldbrieven in diverse talen, die u alleen
- ='. over te schrijven. ln onze wijk is de
! - - : - i :r de laatste woensdag van iedere
maand,
,- - '. -' 22 AO uur in een zaaltje van het kerkelilk
-: - '- -:- -a: iamplaan.

Gift

-=^::ch ook wat povertjes? ln de periode juni, juli en
. ,: -_.1!s 199'1 kreeg Amnesty over Zg2 gevangenen
. ::adopteerd had bericht van vrijlating.
_ -

Els Toeset

Voor dit soort kleine maar erg handige tips is geen
ingewikke d sy'sieem nodig. Belangrijk is dat er twéé
mensen nodrg zt)tt. iemand die iets nodig heeft
(misschien zonder het rechtstreeks te vragen) en iemand

nadrukkelijk aan te bieden). Maar als deze personen
elkaars pad kruisen, komt de rest vanzelf. Kijkt u maar
eens om u heen.
JB

Wíj ontvingen van H.L een giÍt van f2S.=, waarvoor onze
hartelijke dank.

11
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Wij zijn sinds korl lid van de A\4CO g roep!!!
Amco is met meer dan 200
'.,akzaken de grootste r,ryinkelketen van Neder anl
Amco-zaken kopen gezan-,enlijk in, d us nog voordeliger. Wij bieden u hierdcor,
sorlering, nog meer serv,c=
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zen, nog grotere
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* Delicatessen van Kaatie bii de Sluis
* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick iis
* Treasure tea
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8ro.na^drrit.rog
Cvrruola
Í.r 023-260712
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tsloemendaalseweg 267 - Ove.,ee- - T: 26ltl:32
Wat een gemak, alles onder één dak!
Onsteamise'-:;-.::,
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Hetjuiste ADRES voor al uw
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Garen en Voering
Band en Ritsen
Manchetten en Boorden
Krriestukken
Elastiek

ONROEREND GOED:
Verkoop en koop, huur en verhuur, taxaties er
NU verkopen oÍ even wachten? Bel voor vriib

iI

t
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ASSURANTIEN:
De meest voordelige verzekeringen, maandbetaling znndor
extra koston nrogolijk: rrillyolrruirlo lrrorrtl , opstol cn
Ittlurr:rlclvorzekuritrgrrn, aansprakelijhcidsverzekeringen,
ongevallenverzekeringen, autoverzekeringen,
begrafenisverzekerirrgen, studie, en levensverzekeringen.

en nog

veel meer

qo

!

HYPOTHEKËN:
Kosteloze berek.ening door middel van stappenplarr,
bemiddeling voor biina alle geldverstrekkers, scherpe rente en

conditièn.
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Nieuws uit

de speeltuin

Rampertje
Deskundige hulp bij het invullen van uw aangifte_biljet
lnkomsten Belasting
E. Vegter,

o

tel

2466'16

Mededeling Beatrixschool
EI

J.

trl

Dierenliefhebbers oPgelet!
tn verband met het aanvaarden van een werkkring van
één van de vrijwilligers van de kinderboerderij, verzoeken
wij gegadigden voor schoonmaak- en voederwerkzaamheden op:
maandagmiddag om ongeveer 16.00 uur
woensCagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur
vrijdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur
Gelieve kontakt op te nemen met:
Olga Zonneveld, tel. 246384

Poppentheater La Condola
-let poppentheater La Condola heeft een goede naam in
t'laarlem en omgeving. Nu heeft u de kans om dit theater
li1 u in de buurt te komen bekijken. Op donderdag 5
maarl zal de voorstelling Fantasia gespeeld worden bij
sceeltuin Overveen, Croesenstraat 51

.

De voorstelling, die geschik is voor kinderen vanaf S jaar,
speelt zich af in een sprookjesachtige sfeer.

je

kosten bedragen Í5.00. De zaal is open om 13.30 uur.
Om 14.00 uur begint de voorstellin g

De eerste Íase ,,,an de nieuwbouw, een ,,stolpboerderij,'
met drie lokalen en een hal, is voor de voorjaarsvakantie
opgeleverd.
Op woensdag 26 februari zijn de kleuters die ruim een
half jaar te gast zijn geweest in de Ds. Blauwschool,
"ontvoerd" door zeerovers (maar wie goed keek, zag, dat
het hun eigen juffen er, meesters waren...). Met veel
muziek en omringd dcor een heleboel verklede kinderen
zijn de kleuters per Doot over de Brouwersvaarl naar de
Beatrixschool teruggebracht Daarna werd er carnaval
gevierd in de gymzaal. De daaropvolgende dagen zijn alle
groepen naar andere lokalen verhuisd en op dinsdag 10
maafl kunnen we in onze "nieuwe" lokalen beginnen.
Het verlengde gedeelte van het gebouw met een
speellokaal voor de kleuters wordt voor de paasvakantie
opgeleverd. Dit lokaal zal vanaf de paasvakantie tevens
als overblijÍruimte dienst doen, waarbij de schooltijden
aangepast zullen worden.
De oÍficièle opening door wethouder C. N/ooij vindt plaats
tljdens de receptie op vrijdagmiddag 15 mei,

vooraÍgegaan door een feestweek met vossejacht,

sponsorloop, volleybaltournooi, talentenjacht

en

workshops.

Aanmelden leerlingen Basisschool

Nieuw Archief
-et
is een goede gewoonte geworden van onze
.<krant
,.

om op de voorpagina Íoto,s uit de oude doos te

-: .eren: zó zag ons Ramplaankwartier er vroeger uit.
'. aa' aanleiding van het verdwijnen van het
-:'.- rruggetje in Middenduin, kwam een
: --':.,',3ner op het idee een archief aan te gaan
.:--- ,?n plekjes uit de omgeving die onlangs
:: - :: z ln of binnenkort gewijzigd (dreigen te)
,.'oor publikatie
,
in de wijkkrant kunnen deze
-- _'- - -.'
: : _ --=-:hikl zijn: wij denken dan aan Íolo,s vanaf
:--: - -' -= .aren vijftig tot en met gisteren. Heeft u
::"-. .: ':', s en bent u bereid deze (tijdelijk) af te
s'::- -::-' _ ::r kontakt op met de redactie oÍ met
: -"..=-. ::l 240311. Overigens kunnen
= .
wij nog
:
_
_ : __-::-_ ..,:n van nog oudere datum voor de
=
. _-- - ' : -- -= ,. ilirant.
AH
:

_

Als uw kind 4 jaar wordt tussen 1 oktober 1992 en

1

oktober 1993, dan moet u het beslist vóór i5 maart 1992
aanmelden bij de school. Bij een grote aanmelding van
leerlingen buiten het Ramplaanklafiier kan plaatsing voor

kinderen uit deze wijk na deze datum niet meer

gegarandeerd worden.

Europa '92
De Beatrrxschool heeÍl afgelopen oktober leerlingen van

de Kalkh0gelschule urt Osnabruck (Duitsland) ontvangen. Van I8 llm 21 maart zal groep g van de

Beatrixschool een tegenbezoek gaan brengen.
Voorlopig zal dit drie jaar lang mogelijk zijn, omdat de
school in het kader Europa '92 in een project meedraait
met leerkrachten-en leerlingenuitwisselingen.
Jan van Leeuwen (directeur)
13
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lngezonden mededeling

Stichting Haarlemmers Helpen Haarlemmers
Wij zijn een niet-gesubsidieerde organisatie van vrijwilligers, die zich ten doel stelt daadwerkelijke steun 1e
verlenen aan alleenstaande ouderen, gehandicapten en
invaliden in Haarlem en omstreken.
willen in samenwerking met de afdeling Haarlem van
het Rode Kruis een bijdrage leveren aan het extra-

Wi1

budget van de "J. Henry Dunant", het bekende
vakantieschip van het Rode Kruis. Wij proberen voor dit

schip 5 rolstoelen, 10 verrekijkers en 1 grootbeeld TV
(96-cm) bij elkaar te krijgen. Ook willen wij zoveel mogelijk
minder-valide en alleenstaande Haarlemmers een
vakantie aanbieden op dat schip. ln september
organiseren we in de Spaarnehal een feest voor
tenminste 400 minder-validen en alleenstaanden. Een
deel van de kosten voor deze feestdag zal kunnen
worden gedekt door de kaartverkoop aan de mensen die

oproep oproep

oproep

oproep

De Hobbyclub
Niet iedereen, maar toch wel een hele hoop mensen uit
met name het Ramplaankwartier kennen de hobbyclub.

Op de hobbyclub wordt in het winterseizoen (oktober april) elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur, in 't
Zijltje aan de Korte Zijlweg te Overveen, lesgegeven in
handvaardigheid aan kinderen in de leeftijdsgroep van 6
tot 12 jaar.
Mevrouw Jo Roozen en ondergetekende hebben na 18,
respectievelijk 14 jaar besloten te stoppen met lesgeven
aan deze hobbyclub. Het zou zo jammer zijn om deze
kinderen, die toch ieder iaar weer met een enorm groot
enthousiasme hun creativiteit kunnen uiteq te moeten
teleurstellen als er geen opvolging is.
Wellicht dat u of iemand in uw kennissenkring er voor
voelt om deze vrijwillige taak van ons over te nemen.

Om tijdig in te kunnen spelen op deze behoefte en een
soort "inwerk"-kennismakingsperiode mogelijk te maken,
zou ik u willen verzoeken om zo spoedig mogelijk met
ondergetekende telefonisch of schriÍtelijk kontakt op te
nemen voor nadere informatie.
Nicolette Brok
Lambrecht van Dalelaan 76
2015 EV Haarlem
tel. 023 - 245117

dit feest willen meevieren

U zult begrijpen dat we het geld voor al deze geplande
aktiviteiten niet helemaal zelf bij elkaar kunnen krijgen.
Daarom doen we een beroep op u. Wilt u ons helpen en

een donatie geven? Mocht u nu al besluiten tot het
geven van een bijdrage, dan kunt u dat doen via het
bekende rekeningnummer 056.09.18.259 van de ABNAMRO Bank te Haarlem, oÍ op postgironummer 0111 396,
onder vermelding van: vakantie en Henry Dunant "1 992.

Het besluur van Stichting Haarlemmers

helpen

Haarlemmers":
Mr. B. J. Demenint (notaris)
H. G. P. van Osenbruggen (ABN/AMRO)
P. M. Dirt« (GGGD)
J. H. Gottmer (vrijwilllger)

a

Dienstencentrum Zuid-West
ledere woensdag om 12.00 uur k unt u een warme
maaltijd gebruiken voor f6.75 in ons dienstencentrum.
Aansluitend is er een spel- en ontspanningsmiddag. U
bent van harte welkom in Dienstencentrum Zuid-West:

van Oosten de Bruynstraat 2. Voor meer inlichtingen kunt
u bellen 324261 tussen g en 10 uur.

De vrijwillige autovervoersdienst van Dienstencentrum
Zuid-West vervoefi iedere dag mensen boven de 55 jaar

die slecht ter been zijn naar ziekenhuizen,

dagbehandeling, dienstencentra etc. De vervoersdienst
zoekt chauffeurs die belangstelling hebben ons hierbij te
helpen. Wanneer u voor één of meerdere dagen of uren
ons team wilt komen versterken, kunt u bellen tussen 9
en 10 uur naar ons dienstencentrum. tel. 324261

Lustrum Zeurenikske 1987
Én+

- 1992

JÉ
etsen zangkocÍ\
knisr een

ïï,tË:li,Hi$ader

Zó werden in de wijkkrant van februari 1987 de 50plussers uit deze omgeving opgeroepen om mee te
zingen in een koor, dat elke dinsdagochtend in De

Blinkert zou samenkomen. Nu, 5 jaar later, gebeurt dat
nog steeds. Het koor kreeg de naam "Zeurenikske" en
onder de sprankelende leiding van dirigente Catharina

van der Klip brengen de ca. 20 leden een boeiend
repertoire ten gehore dat varieert van volksmuziek tot
licht klassiek.
Op dinsdagavond 24 maart, om 18.45 uur, viert het koor

e.

Y

haar eerste luslrum. Het feestelijke programma

is

samengesteld uit liederen die de koorleden zélf hebben
uitgekozen: muziek die zij het liefste zongen en zingen.
U bent van harte uitgenodigd deze avond mee te maken!
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7 dttgen per week geoPend
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Ramplaa nL25, Haarlem.
Telef oonnummer : 023 -240532

