
WLlt(KRANT

PffiPLAAN
ruARTIEH
APRIL 1992 JAARGANG 13 NUMMER 2

"De torenspits van Overveen
kijkt over alle huizen heen. "

Zo luiden de beginregels van het gedicht dat Harriet Laurey in 1g8t schreef ter
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de parochiekerk van O"L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen: de R.K kerk aan de Korte Zijlweg. Ten tijde van het maken van deze foto
stonden er aan de noordzijde van de kerk echter aanzienlijk minder huizen dan
vandaag de dagl Links ziet u, op de rand van de foto, nog net het torentje van het
voormalige klooster; het kerkhof is nog beduidend kleiner. Navraag over het gebouwtje
rechts heeft tot nu toe niets opgeleverd. Wij vertrouwen evenwel op het geheugen van
onze (oudere) wijkbewoners om u hierover in de volgende wijkkrant te informerenl

AH foto: archief H. van Galen
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Thema-avond Ramplaankwartier

De aparte publicatie over de thema-avond van donderdag 21 mei aanstaande heeÍt zeer
veel reacties opgeleverd. Het aantal aanmeldingen bedroeg op het moment van het
schrijven van dit stukje al meer dan vijftig wijkbewoners. Deze grote omvang van de
groep is in ieder geval voor lds Haagsma geen probleem. Staand op zijn kistje en met
luide stem zal hij zich aan een ieder goed verstaanbaar kunnen maken. Wat wel van
belang is, is, dat iedereen op tijd aanwezig is, zodat ook werkelijk om half acht met de
wandeling begonnen kan worden.
De aansluitende discussie begint omstreeks half negen in het speeltuingebouw in de
Croesenstraat. Uiteraard wordt het dan dringen geblazen in deze 'peuterspeelzaal',
maar als iedereen een beetje inschikt, kan het toch een gezellige informele avond
worden.

,: :c gheidshalve vermelden wij hier nogmaals het
:.::-amma van de thema-avond:

1 I 2 0 Verzameling wandeling door de buurt onder
: r ^g van architectuurcriticus/journalist lds Haagsma;
1 I 3 0 Vertrek vanaÍ speeltuingebouw Croesenstraat.
20. 3 0 Aankomst in speeltuingebouw Croesenstraat;.:" : en koek.
2 0 4 5 Korte lezing door lds Haagsma over het
a-:schap rond, de stedebouw van en de architectuur in

- :: r ar,: ptaankwartier.
21 0 0 Kijk op de wijk door Paul Marselie, ex-wet-
-: - I e. Ruimtelijke Ordening van de gemeente Haarlem:
,:= :: treke visie van een ex-wijkraadsvoorzitter.
21 15 Discussie tussen de twee heren onder het
- ::: ,,,/at rs de kwaliteit van het Ramplaankwartier en hoe
:=:: la gemeente daarmee om?
21 3 0 Nogmaals koffie en vervolgens discussie tussen
'& 

.::,',,.ners, wijkraad en deskundigen.
22 3A Sluiting van de discussie met een aÍsluitend

Snackbar in het Ramplaankwartier

I - :3 wrlkkrant van september 1991 draaide het
lÈ-- - -::.circuit in het Ramplaankwartier op volle toeren:
' -=- :ard van de WSD (Wasmachine Service Dienst)
i: - - :- " snackbar gaan vestigen. ZelÍs het Haarlems
I =;: =: m aakte melding van dit gerucht in haar
{ : : * -:^ !,an 'wijk te kijk'. Een wijkbewoner verkondigde
::-: - -e: Haarlems Dagblad dat wij in onze wijk geen
:a::.' :::- ,.,rat tot veel hilariteit in de wilk leidde.

Navraag van de wrjkraad bij de gemeente Haarlem leerde
dat er tot nu toe geen bouwaanvraag binnen gekomen
was. Wel werd door de gemeente aangegeven dat bij de
vestiging van een snackbar een artikel 19 procedure (Wet
Ruimtelijk Ordentngl zou moeten plaats vinden. Dit
betekent dat het ter plaatse geldende bestemmingsplan
aangepast moet worden lmmers op het pand rust een
winkelbestemming Horeca kan zich hier niet zo maar
vestigen. Middels een bouwaanvraag tot verbouwing
probeefi de aanvrager van de gemeente en eventueel
de provincie toestemming te krijgen De ondernemer kan
middels aanpassing van het bestemmingsplan
toestemming krijgen om te verbouwen én zich als
snackbarhouder te vestioen

Stank en patatie oorlog

Dat er mogelijk toch vele patailieÍhebbers zijn, blijkt uit de
bouwaanvraag van 26 maart jongstleden. Met deze
oÍficièle publicatie werden de hardnekkig ontkende
geruchten ontzenuwd. Een Amsterdamse(?) onder_
nemer heeft te kennen gegeven dat hij een snackbar wil
gaan vestigen op Ramplaan nr.50.
De wijkraad heeÍt met het tot tweemaal toe plaatsen op de
agenda van het onderwerp ,snackbar in de wijk' en een
éénmalige publicatie in de wijkkrant over de mogelijke
komst van een snackbar geprobeerd de gevoelens van
de wijkbewoners te peilen. Alleen van een groep direct
omwonenden is, door middel van een brieÍ, een reactie
ontvangen. Zrj waren uiteraard tegen de komst van de
snackbar van wege mogelijke overlastvormen zoals:
stank, samenscholing van jongeren, zwerÍvuil, extra
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,:'.::'s_ ,e: ast en openingstrjden in de avonduren (met
?, : -' - :-: c ;komende geluidsoverlast).:.=':,: geluiden ziln er ook: leegstand van het pand.:- ,l:'{omen worden, een snackbar is een extra
*:_'-:^ ac voor de wrjkbewoners en de vestiging van
+:- :::a iist draagt bij tot behoud van de winkel_,r_' i- ^gen in het Ramplaankwartier. Tegen de
s:;-. ,,:',ast werd als tegenargument in de wijkraads-
t:' t )i _2' rg aangebracht dat Korving ook Írituurt. Hiervan
- - :':::dentwerking kunnen uitgaan.

l+ "aad verkeerde in een dillema, omdat hier zoals zo.::. ::rake is van tegenstrijdige wijkbewonersbelangen.
l* ,, .'aad vertegenwoordigt zowel de kroketeters, de
r -.: ers als de direct omwonenden en patathaters.
l-:=: Ce wijkraad zich niet in allerlei bochten wilde
r*- -r:. werd aan de omwonenden het advies gegeven
[?- =:. bezwaarschriÍt in te dienen.

I -:sllteerde in een tweetal handtekeningenacties
*l:- te komst van de snackbar^ De wijkraad zelÍ besloot':- -egatief te adviseren, omdat het hier duidelijk om
:;:-s1r1dige belangen ging met zowel sterke voor- als
3;.-argumenten. Wel zal de wijkraad bij eventuele
r. - s: van de snackbar bij de gemeente aandringen op
i:. : ralevrng van de

Hinderwetverplichtingen het treÍfen van extra voor_
zieningen zoals Íietsenrekken en vuilnisbakken en
beperking van de buitenreclame.

Een nieuw wijkraadslid

Al enige maien maakten wil rn de wijkraad melding van
een schrijnend tekort aan nieuwe wijkraadsieden als
gevolg van het verlrek van een aantal oudgedienden. Dit
probleem bestaat ncg steeds, maar sinds de
wijkraadsvergadering van Íebruari heeÍt de wijkraad er
éón nieuw lid erbrl Frans tleeuwes van de Rollandslaan.
Voor vele wilkbewcne.s is Frans al een bekende
verschijning: hi1 vroo"1 h er a1 vanaÍ ziln geboorte.
Verder in dit nurnmer zat hrr zrch zelf introduceren.
lntussen blrjft de wtr(.aad urtktlken naar meerdere
mogelijke kandidaten ivirscnren dat de thema-avond van
21 mei aanstaanoe scïn ge bewoners op de juiste
gedachte kan brenge:

Marten van Vliet

Buurtfeest

Het gonst alweer geruime trld door de buurt: komt er dit
jaar weer een braderreirommelmarkt?
Een bewtjs dat drt laten we zeggen, straatfeest een
traditie aan het wo.den is Een traditie die de wijkraad met
veel genoegen wil voorlzetten. ln september is het weer
zover. De juiste datum staat nog niet vast, maar in de
volgende wrjk-
krant zult u die rnclusief verdere inÍormatie uitgebreid
aantreÍÍen N/ocht u op de een of andere manier een
bijdrage willen leveren, of mocht u nieuwe ideeèn
hebben laat het ons dan weten. Natuurlijk hebben wij
hulp nodrg al rs het maar voor een uurlje! Wij kunnen het
niet alleen Laten wij dus met elkaar een Íeest maken voor
elkaar. U kunt zich nu vast aanmelden bij het organisatie-
comité.

Nico v.d. Fange tel'.246227
Annelies Homburg tel. 2472J0
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C u derencontact Overveen

l::: oelooÍd geven wij u het restant door van het
:-- r-amma van Ouderencontact Overveen. Het
l'_ i'aÍrma geeft u een overzícht t/m dinsdag 30 juni.

l: : rsdag 5 mei en dinsdag 2 juni is er om .10 00 uur
-- -. i\,,,1is in de dagkapel, waarna we koÍfiedrinken in't

-: : -sdag 12mei,19 mei, 26 mei, 9 juni, 16 juni en 23

:- -arte welkom rn 't Zijltje van 14.00 tot 16.30 uur. Op
l -:rag 30 juni sluiten we het seizoen af. Dit doen we
-:::,'i ee rondes kienen.
,'...-- :erst gaan we nog een dagje met de bus uit en wel
;: ::-Cerdag 18 juni a s We gaan met twee luxe
: - ^ltars naar Apenheul in Apeldoorn. We vertrekken
:-," ie B K kerk in Overveen (Korte Zijlweg) en de
* -.: jalerii (Bamplaan) om 8.00 uur. Om ongeveer
: , - .lr zrln we weer thuis.

.= : s is zeer laag n l. Í 60.= per persoon. Hierblj is-:;:':cen entree Apenheul, twee kopjes koÍÍie met
r:::" .. een 3-gangen diner Belangstellenden kunnen
::' -s.:hrijÍÍormulieren bellen naar de Heer Elzinga.

' ==:-::1ber zijn we weer present en wij wensen u vanaÍ
::= : aats een heerlijke vakantie toe met veel mooi

r ii'
':-' -:er inÍormatie over Ouderencontact oÍ over ditr::-:-:ra kunt u bellen met de heer H Elzinga, Midden'- - : - '3 aan 5, tel: 241610

I



I Orchidee Hoorlem BV Rockoerrsho

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

Prijzen voncf f 8,50 Telefoon:24 48
Posladres:
Krokusstraat 49
201 5 AE Haarlem
Tel (zaak) 023-244826

(pnvé) 023-31231a
Fax 023 -247018

OlI IS HEÏ SYTilB()t)I. l/Í)(}B IIERDEGETIJI(
GEZÍIIIII LEKI(EH BB(lÍItl
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Bent u ook al lid van de club yoor ge:zonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze Otrde Backershuyzen woont

"Dan zit u helemaal gebakken'

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

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloernendaalsestraatweg B5
OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247
ZANDVOORT:
Tolweg 6

Bakker Van der Vooren maaklvan trage eters grage eters
De roep aan tdel:

'Van der \boren, nog Ben sneetje'

De school bruist weer van de aktiviteiten. Momenteel ziln
we met de vastenaktie bezig. De kinderen zamelen geld
in met het doen van klusjes. Het geld wordt ingezametd
voor de aanschaÍ van een kaasmakerij in de Andes in
Ecuador.
Op 16 april werd de eerste paaspuzzeltocht gelopen. De
kinderen hebben onder begeleiding van ouders een

i,,iandeltocht door de wijk gemaakt. Onderweg moesten
er v:agen beantwoord en opdrachten uitgevoerd worden
tspellet;es zingen, een leer-
«racht rn een etalage opsporen en eieren zoeken). Op de
terugweg bij de kerk mochten de kinderen met de
paashaas op de Íoto.
Op zaterdag 13 juni wordt er een kinderkermis
gehouden. U bent van harte welkom.

b

De ouderraad

àer

Nieuws Aloysiusschool



Nieuws uit de werkgroepen

Uerkgroep Ruimtelijke Ordening afgedekt. De wijkraad heeÍt hierover geen uitspraak
gedaan. Wij wrjzen geen van beide mogetijkheden aÍ,
maar benaderen het vraagstuk van de andere kant: er
moet goede archtectuur worden gerealiseerd. De
schoonheldscommrssre lijkt zich in de voorlopige
schetsen te kunnen vinden, dus dat rs een positieÍ
gegeven. Omwonenden en andere belanghebbenden
die zich niet met deze aanpak kunnen verenigen, staat
het uiteraard vril om te zijner tijd zelÍ tegen de
bouwplannen bezvtaar te maken

'/

' s ie laatste tijd veel te doen geweest over de
e. : -st van de elÍ woningen aan de zuidwestelijke zijde
a- re Ramplaan. Het gaat om de vier dubbele
:"-'',tzen en een driedubbel woonhuis, die niet zijn

=:;e:romen in de renovatie van Tuindorp. Uit
i:--,ich onderzoek is gebleken dat de bouwkundige
r=:: zodanig is, dat het wegwerken van achterstallig
'.::'ioud de woningbouwvereniging teveel geld gaat
:s::- Wanneer zou worden gekozen voor renovatie,
'a':. ook enkele te kleine vertrekken zoals de keuken
:: e- worden vergroot, worden de kosten dezelÍde als
3 , an een nieuwbouwwoning. De woningbouw-
i-3^ grng heeÍt daarom al in een vroeg stadium gekozen
t,:- s cop en nieuwbouw. Uiteindelijk is het merendeel
i- :e bewoners hiermee akkoord gegaan. Hoewel de
'..'aac Íormeel geen partij is bij een dergelijke keuze,
::::- ook wij overleg gevoerd met zowel bewoners,
;- -;bouwvereniging als architect. De wijkraad heeÍt
:a':. de volgende standpunten ingenomen:

.:l'cns hoeven de woningen zeker niet gesloopt te
:-r:. maar ook nieuwbouw is op zich niet bezwaarlijk;
: . i-ze hiervoor ligt bij bewoners en woningbouw-
:-:- J ng,
: ^ euwbouw moet worden aangesloten bij de
-:? ke karakteristiek van Tuindorp, dat wilzeggen niet

=-;e bebouwingsstroken met open tussenruimten en
: =a- de Ramplaan gebruikelijke diepe voortuinen;-:: s van groot belang dat er blijvend sprake zal zrjn
i- s:r aie huurwoningen op deze plaats, zodat de
a:-:3 bewoners kunnen terugkeren indien zij dat
3-::^
e:- l: architectuur van de nieuw te bouwen woningen
: ,:: aandacht moeten worden besteed; een-:-::" project is hier meer op zijn plaats dan enkele
:': -: -:a-WOningen.

3 ::s s van bovengenoemde overwegingen is de'"."1:: akkoord gegaan met de aanvraag van een
:,::..'junning. Blj deze aanvraag was een schets_'-r,i-l gevoegd van de nieuwe woningen, dat ons,rrri-.le verlrouwen gaÍ in een goed eindresultaat. Het
::-:' 3en drietal rijtjes van vier woningen van twee
i-.', :;en met gedeeltelijk verhoogde daken en een
i:-: l. gevelopbouw. Let wel, het ging hierbij alleen- :. > :cpvergunning, de bouwvergunning als zodanig
:€' -:; ',vorden aangevraagd! Het ziel ernaar uit dat bij
| - r 3. ng van het deÍinitieve plan een stevige
i:-ss 3 zal losbarsten over de vraag oÍ de nieuwe
:- -;:^ wel of niet met een kap moeten worden

Werkgroep Verkeer

JG

_c

Zoals u hebt kun"e. zen is Aannemingsmij. Gebr.
Kooiman B V cegcnnen met het vernieuwen van de
riolering en dratnage rn het Bamplaankwartier. Volgens
planning zullen de lverkzaamheden tot begin november
1992 duren naar weersrnvloeden en andere
onvoorziene omstandigheden kunnen natuurlijk van
invloed zijn op de duur van het werk.
Hier volgt een giobale pÍanning

1. Vlaamse weg - april + 'le week mei.
2. Ramplaan (zov/et zurdetijk ats noordetijk gedeette) - mei
t/m 1e weex lult
3. Schoonoordlaan - halÍ luli tot halÍ augustus. (hierin zit
de bouwvakvakant e)
4. Bloemveldlaan - nalÍ augustus tot halÍ september.
5. Noorder Tuindorpslaan en Tuindorpslaan - halÍ sep-
tember + 1e week oktober
6 Ooster Zuider Tuindorpslaan, van Twiskplein en
Midden Tuindorpslaan - Ze week oktober tot begin no-
vember.

lnmiddels is vanwege stagnaties op de
Vlaamseweg van bovenstaand schema
algeweken: de Ramplaan is eerder onder
handen genomen dan oorspronkeliik was
gepland.

Natuurlijk zullen de bewoners van deze straten hinder
ondervinden van deze werkzaamheden, maar de

7



vervolg van pagina 7

aannemer za c.aae.ea de overlast tot een minimum te
beperken Cc. J. verkeerscommissie zal contact
houden :ne: ce aarnemer en gemeente. De overige
bewoners ','a' ^.: ramplaankwartier zullen eveneens
hinder gaan l.re-v'inden We denken dan met name aan
het doorgaa^ae ,,,erkeer als het noordelijke gedeelte van
de Rar: ee' aa. ce beurt is.

Drt v'e"-:e- :a a:: andere route moeten nemen.
ln her -aar e-s Dagblad van 9 aprilj.l. heeft de gemeente
Haar e- :e ci:cedure gepubliceerd m.b.t. het beletd en
het 'e:s:e ,,/an kapotte huisaÍvoerleidingen, wat te doen
b1 ^ersre en en verzoeken tot schadevergoedlng !
[-": ]eze ïe allen trlde opvragenl
l,'1.,ch: - ï ldens de uitvoering klachten oÍ opmerkrnge.
neaoe-l vrendt u zich dan tot de opzichter van ce
gei-.eenle de heer C. Ciblak. De direktiekeet bevindt
z c: op de hoek Ramplaan/Leendert Meeszstraat Btr-
nen<o11 ontvangen de bewoners van bovengenoemde
stÍaien meer rnÍormatie van de gemeente oÍ hebben Crt

reeCs cntvangen. De verkeerscommissie staat natuurlt;<
ook open voor klachten en wensen van de bewoners

Nvd F

Werkgroep Milieu
"Als iedereen op de wereld zou leven zoals wij dat in

Nederland of België gewend zijn, zou het snel gedaan
zijn met het milieu. We weten het en dus gooien we braaf
onze lege flessen in de glasbak. Maar verder? Mach-
leloos er het beste van hopen?
Nee. Want hoewel veel milieuproblemen alleen groot-
schalig kunnen worden aangepakt, kan ook de
individuele consument veel doen. ln ons eetpatroon, bij
de keuze van wasmiddelen, verf oÍ bloemen, op vakantie,
op tal van gebieden kan ons gedrag en kunnen onze
vaak simpele beslissingen een wereld van milieu-verschil
uitmaken."

Bovenstaande tekst kunt u lezen op de achterzijde van
het boekje "Help het Milieu. wat elke Nederlander kan
doen" van Lucas Reijnders. ln voorgaande wijkkranten
hebben wij u reeds enkele milieu-tips uit dit boekje
aangeboden. ln deze en de volgende wijkkrant willen wi1

Chemie in huis onder uw aandacht brengen.

Wasm iddelen

ln Nederland wordt jaarlijks driehonderd- tot
vierhonderdmiljoen kilo wasmiddel gebruikt. De
wasmiddelen in kwestie leveren een aanmerkelijke
bijdrage aan watervervuiling en de vervuiling van het slib
van waterwegen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook

dragen wasmiddelen (met name de sulfaten daarin) bijtot
de aftakeling van het rioolstelsel Sinds de
wasmiddelenfabrikanten begonnen ziln met het
verwijderen van fosÍaat uit hun produkten is het aanbod
van wasmiddelen aan het verbeteren. Fosfaat is thans
praklisch verdwenen. Sulfaatvrije wasmiddelen met
benamingen als 'krachtwas' en 'micro' ziln thans volop te
krijgen De aandacht voor de aÍbreekbaarheid van
wasactieve stoÍÍen (detergenten) is toegenomen.
Milieubezwaarliike optische witmakers en bleekmiddelen
zijn in diverse producten op de terugtocht,

Bouwpakketten

Het menselilkerwijs gesproken ideale w;:srniddel zou een

rvasmiddel moeten ziin dat bestaat uit zeer goed

aÍbreekbare wasactieve en onthardende stoffen, beide
gemaakt van planlaardig materiaal. Stolfen die alleen
gewensl ziln voor een bepaald type was, zoals
bjeekmiddelen en enzymen, zouden bij voorkeur apart
moeten lvorden toegevoegd. Wasmiddelen, waaraan
,,,oor bepaalde typen was speciale toevoegingen worden
gedaan, worden ook wel bouwdoos- of bouwpakket-
,,^,'asmiddelen genoemd. Sommige'alternatieve'
v,,asm ddelenfabrikanten werken met zo'n bouwdoos-
principe, maar de grote fabrikanten willen er tot nu toe in
Nederland nog niet aan.

Vloeibare wasmiddelen
\/Loeibare wasmiddelen zijn thans minder goed voor het
miLieu door de veelal minder goede afbreekbaarherd van
de veru,,erkte wasactieve stofÍen en de weggooi-
verpakking, die thans deels niet-recyclebaar is.

lVasverzachters zijn in milieu-opzicht slecht geslaagd.
Hoewel de nieuwe generatie wasverzachlers wat minder
slecht af breekbaar is dan de vorige is het aannemelijk dat
ook de wasverzachters die thans gebruikt worden voor
sommige organismen in water oÍ slib teveel van het
slechte zijn. Bovendien heeft drogen in de wind
ongeveer hetzelfde eÍfect met veel minder milieu-
bezwaar,
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Nieuws uit de speeltuin

Goed bericht !

A ktiviteitencommi ssie

Maar er is meer; na het aÍtreden van de aktivi-
teitencommissie eind 1991 hebben zich gelukkig weer
nieuwe leden aangemeld, t.w.: Annemiek Antonisse,
Christel Entius, Frouke Hardeveld, Hilde Hildebrand,
Doret Schellings en Carrie Smits.
De eerste aktiviteit die zij ter hand hebben genomen was
een geweldig succes, t.w de voorstelling door
Poppentheater La Condola op donderdag 5 maart '1992.

Niet minder dan 144! kinderen (ja u leest het goed)
hebben de voorstelling bezocht.

Belangstelling voor de speeltuin en haar aktiviteiten blijkt
er dus wel degelijk te bestaan. Wij wensen de
toezichthouder en de aktiviteitencommissie samen met
de kinderen van de vereniging een prettige tijd toe.

Overigens: bent u nog geen lid van de speeltuin, dan
xunt u zich op iedere dag dat de speelïuin geopend is
idinsdag t/m zaterdag) bij de tuintoezichthouder
aanmelden (het lidmaatschap kost slechts Í35.- per jaar).
Wij vertrouwen erop een groot aantal nieuwe leden
(kinderen) te mogen inschrijven.

Drck van Dam
secr speeltuinvereniging Overveen, lel. 24OOT3

Daarover spraken ii

Op donderdag 26 maarr J I rs oe wijkraad bijeen gekomen
en een Ílink aantai za[en rs ook ïoen weer aan de orde
gekomen
Het plaatsen varr soee v.rer<tuigen in de buurt, de
rioleringswerkzaan -ecen de bouwaanvraag voor het
wijzigen van de rv nkelc; r'a- het pand van de voormalige
WSD, het inÍormat e::'c *el benoemen van nieuwe
wijkraadsleden er cs ^rqsa S21 e van de wijkwandeling en
de thema-avond ca 2' -e \laren o.a. zaken waarover
stevig van gedacnte" vierc jewrsseld Over een aantal
punten vindt u e'oe's - :eze r,, k<rant meer inÍormatie.
Hieronder volgi rei vi:càce -SChema van de wijkraad
Ramplaankwail e: 'i3:' ',3?2 \ e vergaderingen vinden
plaats in het speeti ncecsir',', aan ce Croesenstraat.
Donderdag 21 ne .3-r3'cag 25 runr. donderdag 27
augustus, donde.:ag ji' sec:erber donderdag 29
oktober, donderoag 2a " r!'emDeT donderdag 17
december.
De wijkraadsvergader.o 'r'à. ^ei Famplaankwarlier is elke
laatste donderdag !'a^ Je -aa.o ) t laar ziln er maar lieÍst
vier uitzonderinger' 23 z:' p v koninginnedag), 21
mei: thema-avc.a :,,,,,.<raadsvergadering op
Hemelvaartsdagr . .J cee- ',,ergadenng) en december
(de tweede donce'rlag r3'i';oQ€ oe <erstvakantre). Kom
gerust eens langs :- :3 ze' !,,'at er atiemaal in uw buurt
gebeurtl

AH

De wijkkast: weg!

U heeft het berrerli :::: de ','erkoop van het pand van
de Wasmachine Se-, :e D,enst aan de Bamplaan is de
wijkraad een pie<.1e k,',,1:geraakl \\,aar op een centraal punt
alle voor u be angr,lke informatie kon worden
aangeboden,
Wijdanken de V/SD ,,,oor de service en ruimte, die zij ons
het afgelopen )aat kosteloos beschikbaar stelde.
Natuurlijk zijn vril naarstig op zoek naar nieuwe ruimte;
zelfs een prikbord op een publiek punt is al voldoende.
Voorlopig zult u de agenda's voor de wijkraadsver-
gaderingen als vanouds weer aantreffen bij de diverse
winkeliers op de Ramplaan

AH
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Na brjna een jaar van zoeken zijn wij er met hulp van de
gemeentelijke instelling het STBW in geslaagd een vaste
tuintoezichthouder aan te trekken. Het is de voor de
krnderen en ons niet onbekende heer (Willem) Bechler
geworden die in de aÍgelopen periode reeds diverse
malen als invaller/vervanger op de tuin is geweest.
Gezien het beperkt aantal uren (twaalf per week) dat de
tuintoezichthouder o.b.v. zijn arbeidsovereenkomst op
de tuin zal zijn, zullen wij binnenkod een wisselschema
voor de openingstijden (gesplitst naar zomer- en winter-
als ook naar vakantieperiode) opstellen. Dit schema
zullen wit publiceren en naar de leden kenbaar maken.
Kinderen en ouders zÍjn weer van harte welkom in de
speeltuin aan de Croesenstraat.
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HAPPY'S BTRTT{DAY CORNER

lemand lartg.
geslaagd.
zoveel laar g€tÍouwd
oí zomaar aaídtg',

Nu niel meer voor
ieder cadeaulle

de stad in;

Bloenrendaalseweg 257 - Bloomendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

N u ook: Ziekenhuis Amstelveen

Íoobgtetet}-tnttot[ottelebriif iiuro !offman

Dok - Rioleringswerk, Lood- en Zinkwerk, Sonitoir - CV Gos - Woler

Hendrik Roozenloon 16,2015 JN Hco.er.' ïe C23 '243472/2510O3

Be1 voor meer informatie of rrr-l,blijr-ende offerte.

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
R i o I e ri nqen /ontstooói noen
CompleÏe badkamer- ön
keu kenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. i nstallaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geen voorrijkosten E ln"o ro'i.5.driiv.^

Vraag vrijblijvend offerte

íianl«ansan6
Loodgieters- en installatiebedrijÍ
Noorder Tuindorplaan 54 - 2O1S HL Haarlem
TeleÍoon 023-242344 - / werkplaats 023-3251 92

WIJNHAND[,1 S[,DERI' I98i
I 5psclnllrt ln a'trnen cn gedistillecrd 

,{
rPirr§recrvlca cn advlercn

rduwbestelingengra6enanhuis,

BloemendratscwcgZil - 2051GO Overuccn . tcl (023) - 26 22 0O

I
.a

onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring

naar:

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan 4-1 Telefoon 023 -212133
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verrassend initiatief B & w Bloemendaal

Commissie Beheer Elswout opgeheven

t/

',- ^et sombere verhaal over de ervaringen van de/,:-. jroep, die vergeeÍs een plan voor het behoud van:::'enaktiviteit op de boerderij op Elswout heeÍt;=:':beerd te maken, is de klaagzang nog niet
:l-: ^,na^

- = .:orldurende onenigheid in de Commissie Beheera- -:vies Elswout, Duinvliet en Middenduin, vooral over:: ::ekomst van de boerderij, heeÍt bij B en W van: :=-endaal zoveel kwaad btóed gezet dat dit kollege-::- cesloten de door haar zelÍ ingéstelde commisie op': - eÍÍen.
J-' a'gumenten daarvoor zijn van verschiilende aard.:--.': ds is men ten gemeentehuize ongelukkig met een;'--:: die er bij herhaling niet in staàgt om met een
-- j .Írmrg standpunt naar buiten te komen, anderzijds-ii' rsn zich gerealiseerd dat de juridische positie van:: r:-nissie zeer onduidelíjk is. Vooral dit laatste heeÍt:: ::Ji'slag gegeven om tot ophefÍing over te gaan en:: :':31en^en van het natuurgebied vanaÍ nu nog alleen:: :=s:.eken in de raadscommissie die de betrefÍende..-.' r porteÍeuille heeÍt. Het zal geen verwondering*:..:- cat Staatsbosbeheer gretig hèeft ingestemd met-;' J :erendaalse voorstel en in àe laatste vergadering
i. . ::-l 

-n ng met het ophefÍingsvoorstel.

' -:: ' .eze vergadering naar voren gebracht dat het:-- :::-:irenswaardig zou zijn als toiophefÍing werd€: --":- )e luridische positie is naar mijn meniÀg niet.:::;' .:ag als wel ongewoon, je zou ook kunnen?l;=- :'eatieÍ: uit verschillende gemeenten, uit?':,:- :-te groepen van omwonenden, Uit de dienst,e ::-=:i aSBB) werken vertegenwoordigers samenr ::=::r beheer te bespreken en te verbeteren waarE,r,:- s: laï zo'n groep een intergemeentelijk karaktere:': . :gtsche én zeer efficient, immers heta:- _'1.: :: strekt zich ook uit over het grondgebied:- :':. ' erde gemeenten (de kwestie van de sloopir - r' -"_ I jeije rn het bollenland waar in de vorige krant,r.,. , a- ,.,as s daarvan een duidelijk voorbeeld;. Het
:_ f -," :e hand tiggend dat zo,n commissie
._- _ : - _ -aaosleden van Bloemendaal dient te?s:=:- _: -aj r,;e jswaar luridisch duidelijk ziln, maar.=- : -: :,--r,e-d beperkingen op vanwege de

U begrijpt dat deze rnz cr;en n eï hebben geleid tot een
verandering van mening cl B en ,,,V van Bloemendaal en
SBB: de opheffirg s ee" ie:
Het geeÍt ernstig te denxen cai cat luist gebeurt op het
moment dat ook voor hel Grore Huis binnenkort zeerbelangrijke besprekrngen .net 0lannenmakers op de
agenda staan Daar za dus ^reï meer in de relatieÍ bredekring van onze comrriss e cver worden gesproken.
Verschillende verlegenwcorCrgers waren trjdens devergadering van men ng Jat drt toch wel een merk_
waardige samenloop van crrsratdtgheden leek te zrln

gemeenteg ren soversc h't1d e n d e
natuurgebred

Hoe nu verder?

belangen van het

Het ziet er naar urt dat we vanaf nu vanuit hetgezichtspunt van het Ramplaankwartier weer terug zuÍlen
keren tot de toestand van enige laren geleden SBBheeÍt het voornemen uitgespràken om zaken die opHaarlems gebred spelen in direkt overleg met(vertegenwoordrgers van) de wijkraad te willen
bespreken
Daarnaast zal natuurlilk ook rechtstreeks overleg met degemeente Haarlem plaatsvinden.
Een en ander betekent dat wij ons zullen (moeten)
concentreren op Duinvliet en omgeving en op deweilanden tussen het Ramplànspad en deElswoutslaan.

De ontwÍkkeling van de hele zaak blijÍt buitengewoon
vervelend, en in bestuurtijk opzicht onvérstandig.-
Wij zutten ons bovendien nog geruime iilJ Àerinneren opwelke bestuurlijk onÍatsóenlijke wijze vertegen_
woordigers van SBB de werkgroep (en de commiósie)
hebben behandeld.
lk wil niettemin de hoop uitspreken dat het dan tenmínste
op bilaterale wijze mogelijk zal blijken om positeve dingenvoor de integratie van onze wijk en i"ret omríngènd
natuurschoon te doen.

Hans den Nijs

I re 11
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* Delicatessen uan Kaatie biide Sluist Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas

* Möuenpick iis
* Treasure tea

Bloemendaaiseweg 267 - Overveen - Tel. 260732

Wat een gemak, alles onder één dak!
)ns team is er klaar voor!!!

.§ *"

èï h§

ErotË.^órrlrrra! 2tI
Cvlttln
r.r' 023-2607Il

L.. §

È rdï<Í

'. :i : l:ti iii i
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! e.<::c er koop, huur en verhuur, taxaties en beheer
NU'.e.rccen oÍ everr wachtenT Bel voorvrijblijvend advies.

nssuRarulËr't:
De -'eesl , oordelige verzekeringen. maandhetalingl zondor
c)tf: i.srrn nrolloliik: uilllrtlrroirlu [rrlrrtl , ogl;tal r;rr,,,,' j,, .'rrzÍ,k{,f ingcn, aansprakelijhcidsverzekeringen.
c' ce,,: e.\'er?ekeringen, autoverzekeringen,
5Eq:3'sn sverzekerirrgen, studie en levensverzekeringen.

HYPOÍHEKEN:
Kosteloze berekenin
bemiddeling voor bi
conditièn.

rg door middel van stappenplan,
iina alle geldverstrekkers, scherpe rente en

KAEINH@AT
\§§S3JAJÈ\§§À§\§SS-DSË§,G,§t§t\Èt\-S\1

m
NVf\4
MAKELAAI]

Duinoordstraat 59
2023 WC Haarlem Noord

Tnl.: 023-251 106

Komt u eens
vrijblijvend langs in

onze showroom.
Buiten kantooruren
alleen

Hetjuiste ADRES voor al uw

Garen enVoering
Band en Ritsen

Manchetten en Boorden
I(niestukken

F.:lastiek

en nog

veel meer !

RAMPIÀAN 48

P. Bouchier

TELEFOON 2412A82

12
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voordeliger. ierdoor:

rid devanzijn g roep!!
isAmco met meer 200dai-t devakzaken winkelketen Nederlandvangrootste

Amco-zaken k duskopen ijgezamenl n, ubieden hnog wij scherperenog prijzen, nog grotere
servrce,nogsortering,
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Mededeling Beatrixschool

Vrijdagmiddag 15 mei wordt om half vier de nieuwbouw
van de Beatrixschool door de wethouder van onderwijs
Cornelis Mooy oÍÍicieel geopend. Ë.r ziin drie kleuter-
lokalen, een speelhal en een speellokaal bijgekomen,
waardoor in de bestaande school ruimte is gekomen voor
een handvaardigheidslokaal en vergaderruimte.
VooraÍgaand aan de opening zljn er in die week diverse
feestaktiviteiten, zoals op dinsdag 12 mei een vossen-
jacht in de buurt en op woensdag 13 mei een
sponsorloop voor o.a. de Beatrixschool in lndia.

Naam. Frans Meeuwes, Rollandslaan ZZ.
Leeftijd:35 jaar.
Gehuwd met Pauline;twee kinderen: Mitchell (4)
en Duncan (1), allebeijongens.

Ben geboren en getogen in het Ramplaankwartier dus
ook gehecht en trots op deze wijk. Werkend bij Mataysia
Airlines als Cargo manager Nederland en Scandinavië.

Waarom in de wijkraad?

1 . Uit interesse met wat er gaat gebeuren in de wijk zoals
nieuwbouw, herbestrating, verkeersproblemen, etc.
2. Om eens te proeven hoe de ambtelijke molen nu echt
draait, omdat er veel contact is met de gemeente. lk hoop
niet dat dit mij gaat storen!
3. Als er toch advies naar de gemeente gaat, lijkt het mij
leuk om daarin mijn aandeelte hebben.

Dus al met al een beetje actiever bezig zijn met wat er in je
omgeving gebeurt, zodat ik hoop gekke veranderingen
1e stoppen, welke het woongenot in deze wijk negatieÍ
kunnen veranderen.
Zoveel tijd kost het niet, en je hoeÍt ook niet bij etke
vergadering te zijn, dus ik hoop dat er meer mensen
nteresse krijgen voor de wijkraad.

Groeten, Frans."

U itnodiging

Voor de recec: e op vrrldagmiddag .15 mei, van 15.00 tot
17 00 uur worCe. naast de ouders, kinderen en speciale
genodigden ock de bJurtbewoners uitgenodigd om een
kijkje te nemen
We hebben n- rurmte vcor de ieerlingen. Daarom kan na
de paasvakant e Íreï Ce nreuwe overblijÍregelihg gestart
worden. De mrooagpalze wordt voor alle groepen van
12.00 tot 13 CC u.,lr waardoor tweederde van de
kinderen zal overci,lv,er De schooldag zal eindigen om
15.00 uur. ln deze pi'oeÍpei'ode tot de zomervakantie
zullen we bekijken oÍ er aanpassrngen nodig zijn.

Op zaterdag 16 mei zal er weer een kledinginza-
melingsaktie worden gehouden. U kunt e.e.a. inleveren
bij de Hervormde kerk aan de Ramplaan van 10.00 tot
13.00 uur. Een vriendelijk verzoek van de Stichting. wilt u
zo vriendelijk zijn schoenen per paar aan elkaar te
binden? Elke keer weer worden er veel enkele schoenen
weggegooid omdat ze zoekraken en dat is jammer.
JB

Rampertje

Woningruil: Wij zoeken een huurwoninq in het
Ramplaankwartiet lieÍst met tuin(tje), huur tot ca f600.=
per maand. Een wat kleinere woning is geen bezwaar,
maar het lieÍst in het Ramplaankwartier. Wij bieden te koop
aan onze woning aan de Croesenstraat 23, tegen nader
te bepalen prijs. tel: 242776 (,s avonds).

tu§

í oproep

Eind juni en begin juli gaan we weer met alle groepen
kamperen. We proberen zelÍ een grote groepstent aan te
schaÍÍen van ongeveer 9 x 12 meter. Wie weet zo'n tent
te koop oÍ voor twee weken te huur? A.u.b. met de
school contact opnemen: lel. 242255.

Jan van Leeuwen, direkteur

lntroduktie nieuw wijkraadslid Stichting mensen in nood

"Even voorstellen

i
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

R eparatiedienst alle merken
WAS MACHIIIIES - KOETKASTEN

VAATWASMACHINES
KOOKPLATEN

0p alle door ons uitgevoerde BËPARATIES

seven wilS MAANDEN GABANTIE

023 -3228
KANTOOR

ffi.J'f-
De zoak van vert rouwen

Stagerij
SCHAAPER

RAMPLAAN 38 Tet. 023- 24 61 61

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
l-laarlem C23 - 356812

SCHALKWIJKERSTRAAT 29 - 2C33 -l . =i)( 023-352800

LICHT. XRACHT BEVEILIGINGS. EN

NOOOSTROOMINSTALLATIES

I.,tEEÍ REGEL. BESTURINGS. EN

GETUIDSTECHNIEK

)» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

-{ 
)-PANEEL-EN KASTEOUYJ

ELEKTRONIKA

AARDII]G

Lttnderl I'l.t',rs1rààt I06

20t5 JT l'laar tm

Teleíoor 0?-l 2j5014

)) ERK E 1'J9. I NS TA LLATEUR(

-iF
o OOK BEPARATIE .
ISTCFZU IGE RS / RADIO.
. Ív/VlCÉO ENZ- o

I

UW FIJNBAKKER

N.frE rm$r!.tl2 - tal.3ta$2
Y. Z.ggrlcnpl.in95 - t.l. 3307m

EngolcnburgTS - t 1.353€7
B.mpl..ns2 -t.1.2a1053

Winlalc.nlrum AmíaÍdamíírat
G.d.H.rrnsing.l6 - Itl.358aal
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( i n gezo nd en mededeling)

Alleen-zijn en eenzaarn-ztJn rs niet hetzelÍde. Soms
gebeurt het zomaar neens. een andere keer ligt het rn
een (verdrietige) ltln van verwachtingen; uw partner, man,
vrouw, ontvalt u en L, gaat alleen verder U moet alleen
verder: u bent ni, ai een
Het verder gaan :s nret altijd even gemakkelijk. lVisschien
pakt u de draac vr,1 snel weer op, misschien duurl het wat
langer U weet oÍ eest dat er heelwat mogelijkheden zijn:
het ouderencontact Overveen en verzorgingshuis óe
Blinkerl pub ceren ook in deze krant regelmatig diverse
programma s om gezamenlijk aan een bepaalde aktiviteit
deel te kurnen nemen. Te samen de maaltijd gebruiken,
koÍfie drnxen kaarten, het zangkoor Zeurenikske niet te
vergeten piezrerig om te doenl
Maar vrat te doen als geen van deze aktiviteiten
aans !,ten bij uw eigen interesse? Dan wordt alleen_zijn
r'sschren toch eenzaam-zijn.
!et is weer het verhaal van ,,de twee kanten,'. Misschien
noudt u van een stevige wandeling - uw buren misschien
ook Samen lopen, of Íietsen, is dan opeens veel
aantrekkelijker.
Een dag naar het museum? U kunt misschien uw
buur(t)kinderen een hoop vertellen over zaken waar ztj
anders langs zouden lopen. Samen lets aardigs van
aangrenzende tuinen maken? Een (verstoÍte) hobby
oppoetsen? Wij kunnen een oproepje plaatsen
(gratis en zonder uw naam en adres desgewenst) en u in
kontakt brengen met een mede-geinteresseerde. Ook
de andere kant - die van buurman oÍ buurvrouw _ is
belangrijk: daar kan immers ook de eerste stap gezet
worden.

Als een partner wegvalt

U die dit leest wees waakzaam. Alleen-zijn en eenzaam_
zijn mogen niet hetzelÍde worden.

AH

Bloemetje

Zwembad De Houtvaart
Hoera' let gerr eentelijk zwembad ',De Houtvaart,,
(verwarn:d r gaat weer open voor jong en oudl Onze
ouders zwon rnen reeds in dit bad, wij zwemmen er en
onze Kirrderen en kleinkinderen zwemmen er ookl
De Vrienden van ce Houtvaart willen dit bad openhouden
en niet steeds vccr één laar, maar voor vele en vele jaren!
Zij proberer oe polrtiek er van te overtuigen dat het bad
onmisbaar s en dat het gewoon onzin is dit bad in de
toekomst ïe s u;ten CÍ het openhouden op lange termijn
lu kt. ?

ln ieder geva s het bad dit jaar open en wel vanaÍ 9 mei
a.s. Het bad sl,.rri sieer op 30 auguStUs.

Open ings'lilde-
ln de periode vang mei Um 12 juli.
maandag t/m vlldag 12 OO - 17.45 en 19.00 _ 20 30.
zaï.erdag er zcndag i1 0O - .l 6.45

ln de periode van 13 juli Um 30 augustus:
maandag Vm vrrldag. i j.00 - 20 00
zaterdag en zondag 1i 00 - 16.45
De voorverkoop van abonnementen vindt plaats van 1

april t/m t6 mei op verschillende verkooppunten, o.a :

. De l-.lo;tvaart van 4 meit/m 16 mei van 12.OOtot 16.00
uur (behalve op 5 meil)
Bij de l-routv aart z\n ook leskaarten te koop.

. ManuÍacturenzaak Bouchier, Ramplaan 4g,
lel 242482 (behatve op maandag)

Koop een abonnement in de voorverkoopl Dat scheelt
een aanzienlijk bedrag en kom zwemmen, zwemmen en
nog eens zwemmenl
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat de poiitiek
overtuigd raakt dat er een zeer grote behoeÍte is aan dit
unieke openluchtbad.

Voor het behoud van het bad zijn veel vrijwilligers nodig,
zoals kassadienst op warme dagen, toezicÀt nouOeà,
schoonmaken, etc. GeeÍ u ook op. tel. 3141g5

Vrienden van de Houtvaart

-^.-

(ent u iemand die langdurig of ernstig ziek is? Laat dit
cl-,s dan even weten: namens de wijkraàd willen wij graageei beterschaps-bloemetje aanbieden. Ook vrn 

""n'-: eum horen wij graag! Aarzell u niet, maar bel ons.l--e es Homburg, lel.247230
- :.= 3 anslaar, lel. 245744
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uw tas te zwaar?
wii brengen haar

UOORHEEN
" P I Jl-{F1l{E8..
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+lET F'RUITF'flI:EIS

Groente & Frttit uoor ieder:e beurs
Ranrp I aan 42 te I : 242334

BIJ HET FRUITPRLEIS ÈLLEEH KUBLITETT

Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland Gezellig oud-Hollandse sfeer

Uitstelrende lceuken

7 dagen per week geopend

V olop p arkrer gele genheid

Ook zaalaerhuur

Gazelle
VCOR F;N DESKUNDIG A§\KOOP-ADVIES
EN 1oc e',o sERvrcE, RoLLAXD
IIEER DAN HALVE EEUW FiiïS€N-VAXKENNIS
o REFARATIES
o RI-LE MATEN BANDEN
. CNDLQDELEN
. TOESEFICREN

ook voor olle soorten Ph rl ips otoz rlompcn,
T L - Durzen en eleklro-motelcol
A G DE HAAS RAMPLAAN 4Ó TEL 24 05 53

Ramplaan!25, Haarlem.
Tele Ío onnurune r : 023 -240532


