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Op de hoek van de Brouwersvaart en de Korte Zijlweg (destijds ook wel Heerenweg,
Overveenseweg oÍ Nieuwe Schulpweg genoemd) stond in de 18e eeuw een
bescheiden behuizing, "Leeuw-en-Duinzigt" genaamd. Het laatste gedeelte van de
naam is duidelijk; het eerste heeÍt ongetwijÍeld te maken met het Íeit dat aan de overkant,
aan de Hospesbrug, de herberg "De Gouden Leeuw" gevestigd was. Al snel werd het
huis slechts "Duinzigt" genoemd. Nadat het herenhuis rond 1880 met de grond gelijk
gemaakt en opnieuw opgebouwd was, kreeg het in 1904 de naam van het ernaast
gelegen en inmiddels aÍgebroken huis "Vaart-en-Duin". Deze "villa Duinzicht" (Duinzigt),
nu "Vaart-en-Duin", moet dus vóór 1904 gefotografeerd zijn.
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Weg door het Brouwersvaartgebied ?
Een Bloemendaalse wethouder kwam recentelijk op het lumineuze idee om

de
afvoerroutes van het strandverkeer te verbeteren door een weg aan te leggen door het
Brouwersvaartgebied. Daarmee zou het steeds toenemende verkeer op de Zijlweg
ontlast worden. De creativiteit van de Bloemendaalse ambtenaren komt niet verder dan
een weg over Haarlems grondgebied.
De slimme ambtenaar Snackers had nu bedacht dat Haarlemmers bij het referendum
zich tegen bebouwing van het Brouwersvaartgebied hadden uitgesproken. Een mooi
stuk zwart asfalt behoorde dus nog tot de mogelijkheden, rvaarbij gemakshalve de
cultuurhistorische betekenis van het Brouwersvaartgebied er haar prachtige omgeving
terzijde werden geschoven. De weg zou door het weiland naast de Brouwersvaart lopen
en zo de Brouwerskolkweg met de Westelijke Randweg moeten verbinden.
De wijkraad neemt de plannen voorlopig niet serieus. Pas als de gemeente Haarlem en
Bloemendaal werkelijk om de tafel gaan zitten, zullen wij zeker in actie komen.
De Haarlemse wethouder Schouten vond het Bloemendaalse ideetje evenmin een
succes. Wij zijn blij dat nu ook vanuit Haarlem (eindelijk?) de belangen van Overveen
verdedigd blijken te worden.

Extra verkeer

Het navrante van deze gewijzigde verkeerssituatie is dat

Voor de aanvang van de rioleringswerkzaamheden was

de Ramplaan (en de Rollandslaan) een

Íavoriete

doorgaansroute voor veel Haarlemmers en
streekgenoten. Maar met de entree van de
rioleringswerkzaamheden werd de bestaande route
geblokkeerd en ontstonden er nieuwe'uitvalswegen'.
Vooral de bewoners van de Hospeslaan, Pieter
Wantelaan, de Leendert Meesz en de Dickmanstraat
hebben de afgelopen maanden ondervonden hoeveel
auto's dagelijks door het Ramplaankwartier scheuren.
Vooral de Hopeslaan had hel zwaar te verduren met
extra verkeer. Van de ene op de andere dag reden er
grote gele NZH-bussen door de Hospeslaan. Er waren

zelÍs twee haltes geplaatst. Veel weggebruikers
veronderstellen dat ze nog steeds op de Ramplaan
zitten en drukken het gaspedaal nog even extra in, om
de'leuke chicanes' in een vloeiende lijn te nemen.

van de ene op de andere dag relatief rustige stralen
veranderen in levensgevaarliike plekken. Daarnaast
drukte het andere wijkbewoners met de neus op de
feiten welke problemen de bewoners van de Flamp- en
Rollandslaan met het steeds toenemende snelverkeer
ondervinden Het is te hopen voor de Hospeslaanbewoners dat, wanneer de rioleringswerkzaamheden
voorbij zijn, het autoverkeer de nieuwe route snel
vergeet.

Zome rva ka n t ie
De zomer is dit jaar vroeg begonnen, toch wens ik
namens de wijkraad iedereen een prettige
zomervakantie toe. Voor de liefhebbers: er is geen
wijkraadsvergadering in juli. Op de derde donderdag
van augustus, de 27e, bent u weer van harte welkom op
onze maandel ijkse vergadering.
Maften van Vliet

De wijkraad wenst u allen een hele prettige en zonnige

vakantie toe.
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Zaterdag 1 I september... buurtfeest!
U hebt natuurlijk allemaal in de vorige wijkkrant gelezen
dat de wijkraad bezig is met de voorbereidingen voor
een rommel markUbuurtÍeest.
Omdat wij een duidelijk inzicht willen krijgen in het
benodigde aantal, tijdig te bestellen kramen, verzoeken
wij de buurtbewoners en kinderen om zich nu al op te
geven, opdat zij verzekerd zijn van een plaats.
Aangezien de organisatie van een dergelijk feest nu
eenmaal hoge kosten met zich meebrengt, hebben wij
moeten besluiten om Í7.50 per kinderplaats ('ll3 deel
van een kraam)te vragen. Maar .... wilje gezellig op een
kleedje je spulletjes uitstallen, ben je ook van harte

Kle u rwed st r ijd

De Verenigce Spaarbank organiseert

een

kleurwedstrijd Kinderen kunnen vanaf maandag 17
augustus kleurplaten bij de bank ophalen en die uiterli.ik
vrijdag 11 september ter beoordeling weer inleveren.
Aan deze kleunvedslrild zijn leuke prijzen verbonden.

Hulp

welkom.

Ouderen, die het ook leuk vinden om spullen te
verkopen, zullen wij een kostendekkende bijdrage
moeten vragen, d.w.z. t25.= per kraam van drie meter.
Ook de winkeliers zijn door ons benaderd. Wij gaan
eryan uit dat zij met Íeestelijke kramen en verrassende
atracties meedoen, zodat wij weer van een echt
buurtgebeuren kunnen spreken.
Kinderen die een muziekinstrument bespelen roepen
wij hierbij op om die dag het feest te komen opluisteren

Voor andere zaken kunt u terecht bij Nico v.d. Fange,
lel. 246227 , oÍ bij Annelies Homburg.
ln de volgende wijkkrant die een week voor het feest zal
verschijnen, zullen wij het gedetailleerde plan

met vrolijke klanken.

p

Hulp kunnen wij nog volop gebruiken, dus schroomt u
niet zich daarvoor op le geven. De kontahadressen zijn:
Voor het bestellen van kramen bij Annelies Homburg,

lel. 247230.

ublice ren.
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakelilke broodeters?
Als u dicht in de buufi van een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit

u helemaal

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanlerie
Kritzingerstr 37 - lndischestrt 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat

45 annex croissanterie

gebakken'
HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatwe g 85

Grote Houtstraat 67 annex croíssanterie

OVERVEEN:

Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 - Marsstraat 1 - Bakkerstraat 16

ZANDVOORT:

Nieuwe D.jember - Bloemendaalseweg 247
Tolweg 6

Bakker Van der Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan taÍel:

'Van der Vooren, nog een sneetje'

onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring
naar:
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
R oleri n gen /ontstoppi ngen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
i

PHILIP KORVING & ZN
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ha I/g

aoB

6

ffi

lin

r

@

Geen voorrijkosten

a/on

I

rn'ro ll.,,.5.ariiY.n

Vraag vrijblijvend offerte

Íianl«ansen6
Loodgieters- en installatiebedrijÍ
54
2015 HL Haarlem

Noorder ïuindorplaan
Telefoon 023-242344

" / werkplaats

023-3251 92
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Wiikwondeling

2l mei

Het had niet mooier kunnen zijn! Donderdag 21 rnet ,,','as Ce dag waarop de wijkraad
i.s.m. architect-criticus lds Haagsma een wandeling d:c,:e r^,ijk had georganiseerd' De
dag was warm en loom geweest, maar de avondtemperatu!r was behaaglijk, met zelÍs
een zoel windje af en toe.

Grote opkomst

Herinneringsboekje

Circa 80 bewoners hadden te kennen gegeven graag
bij deze architectuurwandeling present te zijn. Dit aantal
bleek zo groot dat de aanvankelijke plannen het
speeltuingebouw als uitgangspunt te laten dienen,
gewijzigd moesten worden. Het aanbod van direkteur
Jan van Leeuwen om de Beatrixschool beschikbaar te

Spec aai naar aanlelding van deze thema-avond is een

stellen, werd dan ook dankbaar aanvaard!
Even over half acht vertrok de stoet. Niet onopgemerkt

overigens door toevallige passanten, werden de
bewoners op markante punten door de enthousiaste
groepsleider, staande op een kratje en van alle kanten

nummer ,,,an Architext SOahier" geheel gewijd aan het

Haarlemse Ramplaankwartier. Dit onregelmatig
verschijnend schrift met essays, mededelingen,
nieu',r,s, achtereronden. meningen en Íeiten over
archltectuur' is tljdens de wandeling uitgereikt aan de
deelnemers. Mocht u, dit lezende, eveneens
belangstelling hebben voor dit geschrift, neemt u dan
konta[1 op met Architext, Klein Heiligland 9'1, tel.
313011 Het betreÍt jaargang 5, nummer 53, 21 mei
t
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te herkennen aan zijn aubergine'kleurige
Ílaphoed, gewezen op alleraardigste historische
wetenswaardigheden over "ons Tetterode". Het
duidelijk

bruggetje op het Houtmanpad, het Rollandspad, de
hoek van de Gerrit Bartholomeuslaan, de hoek van het
Ramplaanplein (waar eens het Huis Rolland stond)
overal ging de wijsvinger naar toe. De geschiedenis van
Tuindorp tot en met de renovatie, de Gilles
Schoolmeesterlaan, alles kreeg een geestdriftig
:

=

commentaar.

KoÍÍie en discussie

{
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Het was dan ook niet verwonderlijk dat de groep pas
over negenen terugkeerde, met het gevoel dat er nog
niet een kwart was verteld van wat er verteld had kunnen
worden. Na een verdiend kopje kotfie ontstond er in de
gymzaal van de Beatrixschool een levendige discussie
tussen een forum, bestaande uit lds Haagsma, Johan
Galjaard en gastspreker Paul Marselje, en diverse
buurtbewoners, waarbij ook - terecht - de krttische noten
niet ontbraken.
Hoewel nog vele zaken ongezegd bleven, moesten de
gesprekken om kwart voor elf afgebroken worden: een
verkwikkend drankje stond klaar om genuttigd te
worden. Terugziende op deze geslaagde avond
kunnen wij zeker constateren dat een dergelijk initiatieÍ,
waarbij buurtbewoners op een leerzame en ontspannen
wijze met elkaar in kontakt komen, zeker navolging
verdient.

::ï::

lds Haagsma en gevolg
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'Nij zijn sinds korl lid van de AM CO groep!l!
Amco is met meer dan 200 va <zaken de grootste uyinkelketen van Nederland
Amco-zaker kope- qez a-:- tk in, dus nog voordeliger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen,
nog grotere
sorlering, nog meer sen
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* Treasure tea
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Bloemendaalseweg 267 - Overveen - Tel. 260792

HAPPY,S BIRTï:IDÀ,Y CORNER

Wat een gemak, alles onder één dak!
team is er klaar voor!!!
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Nu nrel meer voor
ieder cadeautie
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Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuís - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen
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ONROEREND GOED:

Verkoop en koop, huur en verhuur, taxaties en beheer
NU verkopen of even wachtenT Bel voor vrijblijvencl advies.

nssuRnruttËtrt:
De meest voordelige verzekeringen. maan(lhetalino zoníjor
c>tra knston ntogrlllik. rrrll;olltlrlo lrrttrrrl , op:,1;rl r:i,
Itrlr,rlrlclvcrlolr:rirrg,rrr, aarrsprakeliylrerdsverzul-,,^1-n
ongevallenverzekeringen, autoverzekeringen,
begrafenisverzekerirrg;en, studie eít levensverzeke. rgen
HYPOTHEKEN:

Kosteloze berekening tloor midcjel van stapf)enp i,
bemiddeling voor birna alle geldverstrekkers sr'.:.re rerle en
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Komt u eens

vriiblijvend langs in
onze showroom.
Buiten kantooruren
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alleen

iÍifi

:

3:

-3i op

Naschrift

bij

Let

op

Let

op

Let

op

Let

op

Let op

het verslag van de wiikwandeling

Uit het verslag van de wijkwandeling bliikt wel, dat de
opkomst heel wat groter was dan bii de gemiddelde
wijkraadsvergadering. Dat was natuurlijk ook de
bedoeling: de wiikraad wilde graag eens wat andere
gezichten zien dan alleen die van de vaste kern
wijkbewoners. Oorspronkelilk hadden we eigenliik een
soort ledenwerf-avond in gedachten. We hebben
daarvan afgezien omdat zo'n avond misschien eerder
afschrikt dan tot enthousiasme leidt. Daarom hebben we
ervoor gekozen om eerst wat voor de wijk te
organiseren en dan pas aan werving te doen.
Omdat tijdens de wandeling overduidelijk is gebleken
dat het Ramplaankwartier een bijzonder stukje Haarlem
is waar velen belang in stellen, kunnen we nu met des te
meer reden een iedere wijkbewoner de volgende vraag

Rolemmer tijdig buiten!
Veel bervonei's ,,ar

:et Ramplaankwartier hebben in de
aÍgeiopen \',€rcr bemerkt, dat door de rioolwerkzaamheden rn crze rvijk het ophaalschema van de
Gemeentere r j :! m b.t. de rolemmers danig is
gewijzigd
Straten die ncr"rraiie: in twee rondes werden gedaan,

worden nu ir éer t aÍgewerkt. Dit houdt b.v. in, dat
sommige stra:e. ',',aar de rolemmer normaal tussen
12.00 en l3.CrO r:rr r,'ei'd geleegd, nu meedoen met de
ronde van 7 45 u-r
Natuurlijk hebben Ce bewoners begrip voor deze
wijzigingstilcen Derge ijke werkzaamheden eisen nu
eenmaal aanpassingen,
Wel vinCt de v, lkraad het jammer, dat zij door de
Gemeenterernigrng hrervan niet op de hoogte is
gesteld !^/ij haCCen u dan in onze vorige wijkkrant van
dit ongemak op oe hocgte kunnen stellen en u het
advies kunnen §€r€r-r u!/ emmer tijdig buiten te zetten.

stellen:

vindt u het Ramplaankwartier de moeite waard
om een deel van uw vrije tiid in te steken?

Schoonmaken

Zo ja, meldt u dan bij de wijkraad of kom eens langs op
onze vaste vergadering op de laatste donderdag van

Zo kon het ook gebeurer, dat u op donderdag 14 mei
een briefle op u,rt groenbak vond, met de mededeling

iedere maand

in het

speeltuingebouw aan de

Croesenstraat.
JG
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dat deze zou r,,'orCen schoongemaakt. Toen dit na twee
dagen in bepaa de delen van onze wijk nog niet
gebeurd *'as, l'eeft de rvijkraad contact opgenomen
met de Reiniging De reaktie was als volgt: "Voor zover

wij kunnen nagaan is het schoonmaakbedrijf dat vrij
hiervoor inschake en door de werkzaamheden in uvv
buurt het overzicht enigszins kwijtgeraakt en wij
hierdoor ook'.

Rampertje plaatsen? Dat kan!
U kunt, als particulier en

bewoner

van

Ramplaankwartier, een "Rampertje" plaatsen

in

het
de

Verheugend v;as dat zij wel de volgende schoonmaakbeurlen konden doorgeven. Voor onze wijk is dat
op 9 juli en 17 september a.s. Laat dus op die dagen uw
groenbak bu iten staan en zel op de andere
ophaaldagen gedurende de rioolwerkzaamheden uw

wijkkrant. De kosten bedragen f2.50 per regel van 8 cm.

rolemmer tijd ig bu ite n/.

met een minimum van f6.00. U krijgt de rekening na
plaatsing toegezonden.

JB

Van Twiskplein
De bewoners van het Van Twiskplein zijn verlost van de
bouwketen, die lange tijd het uitzicht belemmerden. Het
perkje waarop deze obstakels stonden is nu ingezaaid
met veldbloemen, zodat in ieder geval deze zomer
sprake kan zijn van een mooi pleintje. Zodra de
rioolwerkzaamheden beéindigd zijn, zullen op verzoek

van de bewoners opnieuw rozestruiken geplant
worden.

#
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Mevrouw Ebling 100 jaar
Op donderdag 9 juli js het feest in verzorgingshuis
De
Blinkerl: dan y,,ordt daar gevierd dat mevrouw
A.M.
Ebling-Schurtemaker precies .100 jaar geleden
het
levenslicht aanschouwde. Een hele prestàtie,
en ook
mevrouvr Ebling ziet het toch wel als iets bijzonders.
"Onze dokter had destijds mijn moeder gewaarschuwd:
ik was zo n zwak kind, ik zou d" 18 niet liaten.
Hij moest
eens wetenl lacht zij

S:,r:rl

laatste paar jaar vooral met haar dochter:
zij zelf wordt al
zo oud..."l)

Haar huwelijk
ln 1917 trouwde zij, en kwam zij, na eerst in Rotterdam
gewoond te hebben - haar schoonfamilie was
eigenaar

van twee broodfabrieken aldaar - in Schev"iing"n
terecht. Dit laatste had ook met haar gezondheid te
maken: zij heeft zich altijd moeten oítzi"n. Uit dit
huwelijk, dat dertig jaar heeÍt geduurd, werd één
dochter geboren. Maar ook de twee kinderen van haar
zus., die jong overleed, werden liefderijk in het gezin

Etrling opgenomen. Na het overlijden rrn hr", man
trok
mevrouw Ebling bij haar dochter in Haarlem in. Beide
dames zijn altijd zelfstandig blijven wonen, en pas
na het
overlijden van haar dochter kwam zij, bijna tien jaar
geleden, in De Blinkert terecht.
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Haar jeugd
Als dochter van een hereboer uit Berkhout (NH)
met
een twee jaar ouder zusje heeft zij een uitstekende
opvoeding genoten. Na de lagere school (niet
in het
dorp, want daar werd geen Fians gegeven...)
en de
meisjes-Mulo in Alkmaar, vertrok ,"rioI*
Ebling (toen
nog: juÍÍrouw Schuitemaker) voor één jaar
naar een
kostschool in Bonn, Duitsland. Met één
ïan Oe aldaar
verkregen vriendinnen c.orrespondeert zij
tot op de dag
van vandaag nóg steeds - in het Duits! (,,A1
is het dË

:.r,iir

Haar leven nu
Hoewel zijhaar hele leven altijd een zwakke gezondheid
heeft gehouden, is mevrouw Ebling toch nooit echt ziek
geweest. "Tja, en dan gaat het vanzelf naar de 100
toe.
lk leef míjn leven en geniet ervanl,,

Dit laatste is overduidelijk. Haar lach is vrolijk

en

opgewekt vertelt ze haar verhaal. Met haar S9 jaren is
zij
nog altijd bedrijvíg en beweegtijk. Zij neemt bij bezoeÉ
de
van gastvrouw waar-en regelt al haar
.h.onneurs
zaakjes het liefste zelf. Bij goed weer maah iii nog grurg

een wandelingetje en verder leest zij veel: dó kranl
wordt gespeld en op de televisie volgt zij voornamelijk
de nieuwsrubrieken Tct ,.,oor kort waàn zelfs de laatsie
modesnuÍjes aan mevrou,,i Ebllng goed besteedl
Het zal daarom op donderCag 9 juii een gezellig
feestje
worden in De Blinkert. l',la l-.et kcfflederinlien
Àorg"n"
met de bey;oners de naaste familieleden
" en het
bestuur, zal s miCCags b_rqemeester Schmitz de jarige
persoonlijk de hrand kcrner drukken. Daarna
voigt lr
een kleine receptie,,,ccr de overige Íamiliele"den,

vrlenden

en bekenden Ook d; wijkraad ,^t

vertegen,,;ocrdigd zijn en mevrouw Ebling namens
allen van harie gelulovensen!

u
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Anne Marijke Chabot vertrokken
Het. witte. huis op de hoek van de Ramplaan/Rol_
landslaan is vanaf i juli niet meer het centàle punt
van al
onze wijkraadsactiviteÍten. Anne Marijke Chabot
en haar
gezin verhuizen dan naar het oosten van
het land.

Meer.dan vier jaar lang heeft Anne Marijke zich
voor
verschillende werkgroepen ingezet. De laatste
twee
iaar, na het overlijden v..an Bep Éeijnes, was zij ook nog
eens een bevlogen wijkraadsecretaris. Zij stelde
ordË
op
door tien jaar wijkraadscorrespondentie en
,.31:t
ambteluke stukken opnieuw te ordenen en
het

10
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secretariaat gedeeltelijk te automatiseren. Haar actieve
inzet voor de introductie van de groenbak, de
verbetering van de kruising RollandslaaJRamplaan, de
vermindering van de hondepoep, het behoud van het
Brouwersvaartgebied (tijdens het reÍerendum) maakten

haar onmisbaar voor het leefbaar houden van het

Ramplaankwartier. Voor de wijkraad was zij bovenal één
van de belangrijkste pijlers op wie wij altild een beroep
konden doen.
De wijkraad zal Anne Marijke en haar geweldige inzet,

enthousiasme en betrokkenheid

missen. De

gemeente Randwijk gaat een grote toekomst
"rg tegemoet.
MvV

Inbreken is geen kunst meer
De zomervakantie staat weer voor de deur. Vakanties zijn besproken en

de

voorbereidingen voor het vertrek worden geregeld. Uw kat oÍ hond kunt u wetticht bij
iemand onderbrengen. Uw planten worden verzorgd door een goede buur. Maar uw huis
blljtt achter (alleen). Uw goede buur kan niet dag en nacht een oogje in het zeil houden,
dus daarom willen wij u vast wat preventieve tips geven i.v.m. inbraak.

I=- - -'='=- -==1. het tegenwoordig makkelijker dan
,':.::' , -: :r zen waren destijds een onneembare
,=s' -, ^.:: toge muren, massieve deuren en vaak
. : -: , : - siers. Als inbreker had je leÍ en
: : : ':=': ^:s!,ermogen nodig om daar binnen te
:- -;=- ',r rs dat wel even anders. Met onze moderne
,', : - -::i en grotere ramen is het minder moeilijk om te
::- ,^,= rre kostbaarheden er in huis zijn. En is het geen

'-tl

--Si 'ne€r om, met behulp van wat licht gereedschap,
:a:zelÍde huis binnen te komen. Of zelÍs zonder - want
i cnze nonchalance laten we nogal eens een raam
::en staan of vergeten we de deur gewoon af te
,< - ien. Nee, het'vak' is er voor een inbreker stukken
::r,roudiger op geworden. Ook dat is een reden dat
-,.: aantal inbraken nog steeds toeneemt.
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U kunt daar wat tegen doen!

//'.

,l
Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet
W.C.-raampjes, ramen en deuren van schuur, garage,
kelder etc.

Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten
zitten. Conlroleer het hang- en sluitwerk op defecten.
Binnendeuren niet aÍsluiten. Kostbaar meubilair ook
niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis
achterlaten. ln een kluis bijde bank is het safe.
l-aat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op
de deur waarop staat voor hoe lang u weg bent. Geen
touwlje uit de bus laten hangen. Sluit de overgordijnen
r et, Haal de planten niet uit de vensterbank. Etaleer
:een kostbaarheden.
, 'aag Íamilie/buren/kennissen uw brievenbus dagelijks
:s egen. Zet ladders en andere dingen die inklimming
{Lrrnen veroorzaken weg. Voorzie uw waardevolle
e :endommen van een uniek merkteken: uw postcode
- 'uisnummer (bijv. 2015 GS 37).Zet uw fiets/brommer
r -vr schuur altijd op slot. Tijdens uw afwezigheid kunt u
c:k het beste de banden leeg laten lopen. (en zet uw
i etspomp dan wel even binnen!)

-Ï'?Ïilf

Hoog gras...ze zain *"g

/$f

ift6

3:-i - voor langere tijd weg, dan kan de inbreker dat
.)^ -.', Qazonnetje zien. Een licht verwaarloosde tuin
:, :: a cns propere landje al snel op afwezigheid.
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Vraag dus aan uw buurman oÍ hij af en toe uw gras wil
maaien. lnbrekers zijn ook gek op ramen en deuren die
schuil gaan achter bomen of hoog, dicht struikgewas.

Ze vormen een prachtige natuurlijke dekmantel. Zorg
dat omwonenden al uw ramen en deuren volledig
kunnen zien.
En tot slot: Vertel familie en kennissen wanneer en waar
u met vakantie bent. Maak van de thuisblijvers geen
spoorzoekers!

Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in
kunnen. Vraag ze een beetje op te letten. Geef ze treinen vliegnummers door van vertrek en aankomstpunten.
Geef merk, type, kenteken van uw auto op.
En....u schakelt natuurlijk uw electrische apparaten uit
en sluit gas- en waterkraan

aÍ.

&
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Nieuws uit de werkgroePen
W.

\'/erkgroep Verkeer
I=

C-rein igers

,',=:<zaamheden op de Vlaamseweg schieten al

lp
=='-,
*.1.

en men heeft ons verzekerd, dat voor de

a<antie de Vlaamseweg van een nieuwe riolering

.,

::l ziin
ÀrJr

I Lsr
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I -- :: ?amplaan kan voor de zomervakantie weer
;..-- ^- ïiorden, zodat na de vakantie Tuindorp aan de
-j
,. ]-,1g" wijkkrant stond de globale planning en daar
de
, ='u- rril niets aan. Een week voordat

beginnen, krijgt u een brief
='-,:aa:nheden in uw straat
aannemer in de bus'
de
als
gemeente
, = z I el de
",
hebben, wendt u zich
vragen
of
en
',' :.--: . riachten
de heer C'
gemeente'
de
van
r:^ :ti Ce opzichter
uur en van
9'30
tot
9'00
van
I : a., H i is elke werkdag
': 3; t:t i3,00 uur aanwezig in de direktiekeet op de
,',

- :=^,
-eendert

MeeszstraaVRamplaan'

NvdF

Voor het schoonhouden van de wc zijn een borstel en
zeep de eerste keus. Tegen eventuele kalkaanslag is in
milieu-opzicht aziin het meest geschikt' Het minst

geslaagd zijn

de chloorhoudende wc-reinigings-

iiOO"tà. DósinÍectie van de wc met'chloor' is in de

regel nutteloos, bovendien is 'chloor' bij produktie en
geïruik relatief milieubelastend. Ook niet erg geslaagd
Ë het wc-Utokie. De plastic houder en de aanwezigheid
goed
,"n sulÍaat, biitende stoffen en minder
afbreekbare wasactieve stoffen dragen sterk biitot deze
negatieve beoordeling. Wc-reinigers met een
syrithetische wasactieve stof plus waterstofperoxyde'
.i"r"rrut oÍ citroenzuur nemen in milieu-opzicht een
tussenpositie in.

Allesreinigers

\',lerkgroep Milieu
wiikkrant reeds aankondigden'
---, s ookdeinvorige
dez'e uitgave weer de chemie in huis
:- ",ij
- - ri' r'lr' aandacht brengen'
' - - s , oi'ige nummer giÀg het over wasmiddelen' Deze
.::' ,',ille-n wij u atienderen op het gebruik van
allesreinigers'
,-.', a:".. Cdelen, W.C.-reinigers en
,',i1 rn

Af
-,

.

wasmiddelen

'a-:afwas en de machine-afwas verschillen nogal

..'

machine2 ..2àt in de inzet van middelen' Voor de

het
:.-,',as ,',orden drie soorten middelen ingezet:
Het
keukenzout'
en
,.s- j:el, een naspoelmiddel
-=-'=-zout speelt een rol bij de waterontharding' Het
-:s::= middel bevat een wasactieve stoÍ plus een
eigenlijke
: - :,- sch zuur zoals citroenzuur' Het
voor de
bijtend
dus
,'i:..-tlO.i is sterk alkalisch en
waterontharders
- - : en bevat wasactieve stoÍÍen,
Bii de
.
a, fosfaat) en veelal een chloorverbinding'
==

-:-:aiwas is één wasmiddel toereikend'
l:eerstemilieu-keusvoordehandafwasisgroene.of
, ...ur" zeep. ln de praktiik ziet echter lang niet
:'r:reen aÍwassen met zeeP zitten'
go"O" tweede keus zijn behoorlijk aÍbreekbare

=..
Ia:s;-nlhetische aÍwasmiddelen

van Ecover en Meta'

l - :e' de machine-aÍwasmiddelen zijn de fosfaatvrije de

* -st slechte keus.
met elkaar
- e afwasmiddelen hebben tot nu toe
in
geleverd
r:-een dar ze worden

,.33ooiuutpakkingen. Het zou een belangriike
,:r:"etering ziin frrnn""t deze zouden worden
Overigens
, .'.'angen door statiegeldverpakkingen'
voor
goed
ook
zich
,,lloeibare afwasmiddelen

=-:n

:= :a:s'ystemen in de winkel.

e:,

Voorveeldoeleindenwaaruoorallesreinigersworden
zeep (zonder
óàÉrrikt is zachte zeep of vloeibare.
de
milieu-opzicht
in
öegevoegd
eerste keus.

"on""*""imiddel)

van
ói"ti"g"tOv"rpakkingen zouden de milieu-standing
Een
verbeteren'
à"i" i""pproduhe-n verder kunnen keus is betreft
uitionO"rii',b op de regel dat zeep eerste
o-ppervlakken' Deze worden door
;l;;;J ;"verfde
geval het gebruik van
i*í0"r. Éen alternaii"Í is in dit(verkiigbaar
onder de
ÉLínàrt"vntetisch afwasmiddel
gangbare
Thans
merknamen Ecover en Meta)'
zoals Andy en Ajax ziin in het milieunadeel
minder
"ifl.t"inig"rs
omdat dà daarin verwerkte wasactieve stoffen
van
vervuiltng
de
tàed aÍbreken en bijdragen tot
óaterbodems en het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Let dus oP wat u kooPt!
De in milieu-opzicht meest bizarre glasreiniger is
waarschiinliik Glassex. Dit is een soort wegwerp-

plantenspuit gevuld met het reinigingsmiddel' De doe'het-zelver
t<an het in milieu-opzicht veel beter dan de
fabrikant van dit veelgebruikte produkt' Daartoe wordt
een plantenspuit gebruikt' Deze wordt gevuld met ee.n
eigen brouwsel dàt per liter water een paar druppels
bJvat van een bij voorkeur halfsyntetisch afwasmiddel
plus een klein scheutie sPiritus.
haalt u de
U-' il"t het. Met ,f i"r" schoonmaakmiddelen
en lees
om
mee
chemie in huis. Ga er heel zorgvuldig
U heeft
haalt'
eerst goed op de verpakking wat u in.huis
door
om
als consument aanmerkelilke mogelijkheden

een verstandige keuze het gebruikzin
. van
te
schoonmaakmidàelen in milieusparende
benvloeden.
JB

Nieuws Beatrixschool

Wijkraad schenkt boom
Op vrijdagmiddag 15 mei is op een wel heel zonnige,
',', .ze de nieuwbouw van de Beatrixbasisschool !elpend, Nadat de voorafgaande week de
leerlingen zelÍ op allerlei manieren hun feest hadden
gevierd verr crtte y;ethouder C. Mooy op vrijdagmiddag
de officiële opening
Ook de wijkraad Iiet zich niet onbetuigd. Uit uw aller
naam is. i s m AilÍleur een Ílink uit de kluit gewassen
lindeboom geschonken,

feestelijke
De opening van de nieuwbouw bij de Bealrixschool in
inmiddels achter de rug. Op de druk bezochte receptie
op 15 mei j.l. met zang van Paul Marselje was ook een
vertegenwoordiging van de wijkraad Ramplaankwarlier
aanwezig. Het cadeau, een prachtige grote lindeboom,

staat inmiddels stevig verankerd in de grond bij de
schooltuin.
Namens de school bedank ik de wijkraad en de firma
Adifleur hier dan ook hartelijk voor.
De sponsorloop in de feestweek voor de Beatrixschool

in lndia en een grote groepstent voor het

kamperen

heeft bijna f4000.= opgebracht. Dit jaar kamperen we
nog in een geleende groepstent van de Scouting
Overveen, maar volgend jaar zullen we vrijwel zeker zelÍ
een grote tent kunnen aanschaffen.
Verder zijn we al druk bezig met de voorbere dingen
voor het volgend schooljaar. Deze zal in het teken staan

&,

van het milieu, in het bijzonder afval en recy,cling.
Samen met de Duitse school in Osnabruck zullen we
hierover gegevens uitwisselen.
ln het najaar zullen we mel groep 8 weer naar Duilsland
gaan en in het voorjaar zullen ze hier op bezoek komen.
Ook het komende schooljaar wordt u door ons cp de
hoogte gehouden van de diverse schoolaktiviterten die
u als buurtbewoners ongetwijfeld zullen interesseren.
Wij wensen u een prettige vakantie!
Jan van Leeuwen (direkteur)

Reaktie voorplaat vorige wiikkrant
Van verschillende kanten zijn wij attent gemaakt op wat

wij aanduidden als "het gebouwtje" op de voorpagina

van de vorige wijkkrant, en waarvan de herkomst
onduideli.ik was.

Helaas zijn de reakties niet eensluidend Zonder de
waarheid geweld aan te willen doen, rvillen v,ij u de
diverse "oplossingen" toch niet onthouden
Het is mogelijk dat het gaat om het in 1938 ,",errolde
huisje van Busken Huet, welke ca. 50 meter naar
achteren verplaatst moest worden, omdat de Korte
Zijlweg (toen nog met een boom in het midden!)
verbreed werd. Het huisje stond in de buurl van de
parkeerplaats van Roosendaal. Een Íolo van deze
woning is eveneens terug te vinden in "Ons
Bloemendaal".
Echter een tweede verklarrng is. dat he1 het burten
"Vaart en Duin" betreft, dat in 1880 werd gebouwd voor
de Heer en Mevrouw Van der Vliel- Van Wickevoort
Crommelin, maar dat toen nog Dutnzigt heette. Het
huis dat voordien op deze plaats stond, dateerde uit het
begin van de '1Be eeuw. (vgl. jaarboek Haarlem, 19S9).
Wij danken u zéér voor uw reakties,
AH

::.::

.]

De boom is geplant aan de achterzijde van het
schoolgebouw, omringd door schooltuintjes en
speelweide. Lopend op het Houtmanpad kunt u "uw"
boom nu te allen tijde bewonderen!

Flampertie
Woningruil: Wij, jong gezin, wonen

in een mooi
opgeknapt huis aan het Tuinlaantje 2h, maar groeien er
uit. Wijzoeken een woning met min. 3 slaapkamers. Tel.
na 19.00 uur:327480.
13

WASMACHINE
SERVICE DIENST

De

zaak ven v ert rouwen

Reparatiedienst alle merken
WASMACH!NES . KOELKASTEN
VAATWASMACHIIIIES

(A

KOOKPLATEITI

"Í

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES

StagerU
SCHAAPER

geven wii3 MAANDEN GARANTIE
KANTOOR

023 -3228 27

RAMPLAAN

38 Tel. 023-

a

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812
SCHALKWIJKERSTRAAT 29'2033 JC - FAX: 023-352800

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOM INSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
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Dienstencentrum Zuid-West

d

DC

Het Dienstencentrum Zuid-West in de Van Oosten de
Bruijnstraat 2, organiseert vele diensten voor mensen

-

vanaf 55 jaar.

(ingezonden mededeling)

Kom voetballen bii Alliance!

Twee van deze diensten willen wij hier onder uw
aandacht brengen.

De autovervoersdienst
Deze is bestemd voor personen ouder dan 55 jaar, die
geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer

en geen taxi-kostenvergoeding krijgen. U moet wel,
wanneer u vervoer nodig heeft, twee dagen van
tevoren bellen. Maandag Vm Vrijdag lussen 9.00 en
10.00 uur, lel: 324261.

De telefooncirkel
Een telefooncirkel wordt gevormd door een en groep
mensen die per teleÍoon iedere dag rond 9.00 uur even
kontah met elkaar heeft. Altijd, ook in het weekend en
tijdens de feestdagen. Het doel van de telefooncirkel is
een stukje zekerheid, want door het telefoongesprek
wordt u dagelijks bereikt en staat u er bijziekte of andere
problemen niet alleen voor.

Hoe werkt een teleÍooncirkel?
Eén van de begeleid(st)ers belt de eerste deelnemer
op. Deze belt de tweede, de tweede belt de derde,

Voetbalvereniging Alliance '22 is in 1922 opgericht,
maar na 70 jaar is deze Haarlemse club nog steeds
springlevend. Op de tivee velden aan de Zeedistelweg
2 (bij de lmbema-spoíhal) spelen en trainen elke
woensdag, zaterdag of zondag de groen-zwarte
Alliancers vol enthousiasme: prestatie en recreatie gaan
hier hand in hand Bij de trainingen zijn zowel voor de
senioren als voor de junioren professionele krachten
beschikbaar, die borg staan voor een optimale sportieve
begeleiding van de voetballers.
Het coachen van de jeugd is het paradepaardje van de
.vereniging. Drie trainers staan iedere week weer klaar
voor de jongste Alliancers. Daarnaast zijn voor bijna alle
jeugdteams twee leiders beschikbaar. Ook buiten
het veld houdt Alliance '22 rekening met de jeugd.
Alcoholhoudende dranken worden niet geschonken als
de jeugd er haar wedstrijden speelt. En regelmatig
worden er speciale aktiviteiten voor de jeugd
georganiseerd, waaronder de junioren-toernooien,
uitstapjes of het Sint-Nicolaasfeest.
Op dit moment is er weer plaats bij de jeugdteams voor
sportieve jongens en meisjes vanat 7 jaar. Heb je zin om
te gaan voetballen en wil je meer weten? Bel dan Rob
Smit, tel. 240879, oÍ Hans Homburg, Lel. 247230, oÍ
kom na de vakantie op woensdagmiddag of zaterdag
eens langs.
Tot ziens!

enz. De laatste belt de begeleid(st)er op en zo slurt de
kring.

Als u meer wilt weten of u wilt opgeven om mee te doen,
oÍ er eens rustig over wilt praten voordat u zich opgeeft

als deelnemer, neemt u dan contact op met het
Dienstencentrum Zuid-West. lel: 324261 tussen g.O0
en '10.00 uur.

s. v .,,.Attíance'22"
HÀARLEM
OPGE$CHT 25 NOVEMEER 1922
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uw tas te zwaar?

wij brengen
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+lET FRUITP'ILIEIS
Groente & Frttit uoor iedere beurs
Rar'rp I

aan 42 te I : 242334

BIJ HET FRUITPflLEIS HLLEEH KUffLITEIT
VCCR FFN DESKUNDIG AAt,IKOOP-ADVÍES
EN loceb sERvrcE

BOLLATD

Gazelle

MEER DAN P141YE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
O ALLE MATEN BANDEN
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Ramplaan 125, Haarlem.
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