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Aan het eind van de vorige eeuw is deze schitterende Íoto van de Korte Zijlweg
gemaakt. Let u, op de hoek van het weiland, op de boom die er toen nog stond, op de
eenvoudige afrastering van de brug, de kleding van de spelende meisjes en het
inmiddels al lang verdwenen huisje vóór het koetshuis. De markering voor de inrit van
"Vaart en Duin" doet daarentegen zéér eigentijds aan! Overigens: het silhouet van de
toren van de R.K. kerk is een prijsvraagje waard: ziet u het verschil met dat van nu? Het
is een wandeling waard.
AH

foto beschikbaar gesteld door de fam. Bouchier
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Brouwersvaart kri jgt nog meer glans
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=:n zaterdageditie van het Haarlems Dagblad in oktober werd bijna een driekwart
; -a gewijd aan één van de parels van Haarlem: de Brouwersvaait. Hiermee kreeg
Brouwersvaart in de pers eindelijk de aandacht die zi; verdient. Als historischó
-ïas, als verbindingsroute met de binnenstad en als recreatieve route
voor
arlemmers behoort de Brouwersvaart tot de bijzondere plekjes van Haarlem.

l=

een liniaal zo strak snijdt de Brouwersvaart door
=- "-dschap tot aan de rand van de binnenstad. Deze
- -=-schijnlijk strakke lijn van de vaart biedt voor
:- l: aars en Íietsers een heel ander perspectief: een
.. - e dorado van kleine obstakels. Voor een 'Trosloop'
-=- - termate geschikt parkoers. Langs bruggetjes en
: - -=' ,.,aducten kronkelt het smalle Houtmanpad langs
-=- ::'tarieerde groenstrook, die langzaam overgaat in
-

::- strakke rechte gracht met aan weerszijden
-'.,r lende bouwstijlen. Een uniek stukje Haarlem, al
:

-

- - :.r

sommigen daar anders over.

Bloemendaal:
weg door Brouwersvaartgebied
- aaad van Bloemendaal geeft het niet op. ln een
-:=l ende motie van de Bloemendaalse
en
: . .l rvordt op korte termijn onderzocht of deVVD
aanleg
n

- ren weg langs de Haarlemse

Brouwersvaart alsnog

-: gelijk is. Deze oplossing zou de dorpskern Overveen
-' cnder andere de Zijlweg van toenemende
=' ^ ee rsdrukte ontlasten.

,::nouder Snackers, die dit idee zelf lanceerde, ziet nu
:: vreinig heil in de haalbaarheid hiervan. ln het
-::'lems Dagblad somde hij een drietal redenen op:
-=: betreft hier grotendeels Haarlems grondgebied dat
,-:s,:happelijk zeer waardevol is. Bovendien ligt dit
-',:ngebied zeer gevoelig bij de Haarlemse bevolking.
, - :' de aanleg van de gewenste weg is aanpassing van
=: :,ovinciale streekplan noodzakelijk.
-=: rirlft volstrekt onbegrijpelijk dat de Bloemendaalse
r,-3 blijft volhouden de magie van de Brouwersvaart
,

-

.:- te tasten met platvloers asfalt.
B

rouwersvaart opgewaardeerd

,= -kkig wordt er op steeds meer verschillende
- ,:a-s, bij zowel gemeente als provincie,
met nieuw

- =- '?ar het

Brouwersvaartgebied gekeken. Zo is er

-:-:nieel een ecologe van de provincie bezig met

veel

de natuurwaarden van het
Brou,,versvaartgebied Dit omdat de provincie in de
nabije toekomst een gedeelte van het Brouwersvaarlgebied een definitieve'groenbestemming, wil
onderzoek naar

geven.
Wandelend langs de Srouwersvaart valt de grote variatie
in het landschap op, Weilanden mel zwarte briesende

paarden of makke schapen, bollenvelden, volkstuintjes
met ais achtergrond de restanten van lichte industiie,
een verwilderd werland met een zee vol jonge elzen, en
een spannend donker eiland. Deze grote variatie vormt
ook juist de bedreiging van dit gebied. De onduidelijke
toekomst van het Brouwersv aartgebied geeft aanleiding
tot veel 'speculatie'. Ka ntoorpanden (Quattro Tori),
sociale woningbouw (Refe rendum), stadscamping en
dooryoerroute zijn al pog ingen geweest om het gebied
een andere bestemming te geven.

Stad

s

park?

Een duidelijke, eenduidige bestemming met meerdere,

elkaar aanvullende gebruiksmogelij[heden zou de
status van dit unieke gebied kunnen beschermen. De

wijkraad ziet vooral mogelijkheden in de vorm van een
soort stadspark, als aanvulling op de recreatieve route

van het Houtmanpad. Ondertussen leven er bij

de

Er kleven'namelijk een aantal bezwaren aan

het

gemeente Haarlem plannen om allereerst de status van
het Houtmanpad te verbeteren.

Houtmanpad. Al is de vraag of deze zelfde bezwaren
ook niet de charme van het pad zijn.
Allereerst is het belangrijkste bezwaar dat het wandel_

pad veel te smal is. Fietsers verdringen veelal de

wandelaars, wat weer leidt tot gevaarlijke Éftuaties. Hand
in hand fietsen, weliswaar verboden, is biivoorbeeld niet

mogelijk. Zonde van zo'n idyllische plek. Het pad kent
eveneens een aantal onveilige plekken (bijvoorbeeld
het viaduct), is sporadisch of zeer slecht veriicht, heeft
een slecht hobbelig wegdek met verraderlijke gaten en
op. bepaalde plaatsen kan de groenvooiziening
verbeterd worden. Ook de overgang van vaart naar de
Brouwerskade zou veel beter ingevulO kunnen worden

voor fietsers en

wandelaars.

vervotg op
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B u u rtfeest g root
Het buurtÍeest van 19 september is, mogen we wel

zeggen gezien

de reakties, een groot

sLlcces

geworden. Nadat in alle vroegte de krarnen in ijltempo
waren opgezet, togen de buurtbewoners die een plek
besproken hadden vol enthousiasme aan de slag om de
verkoopwaar uit te stallen. Ook de kindermarkt, tussen
de kramen en het springkussen in, bood een prachtige

aanblik van allerhande spulletjes waar heerlijk in
gegrabbeld kon worden; vaak tot verbazing van de
kinderen zelf konden héél veel mensen iets moois

rrinden om mee naar huis te nemen.

De

portemonneetles, blikjes en doosies raakten boordevol!
Maar ook bij de kramen was het een drukte van belang.

succes

kooole i,,erd er afgesloten bij de uitstalling van Bouchier
en drcEislerij Bakker. ln de hoek, naast de Íleurige kraam

van,A:ilfieur. deden heel wat mensen het kegelvangspe ,,'an de Verenigde Spaarbank; aan de reakties
te h,3rer. ',','as dat nog een behoorlijke klusl Voor de
kleur',',edstr'1C rvaren vijf schitterende prijzen
bes,:n <oaar 3esteld, de hooÍdprijs ging deze keer naar
He een S,3^3".' Gefeliciteerd, Heleenl

Veel aktivrteiten
Ook de speettuin was weer van de padij. Het "muizen
meppen' en het schminken was een groot succes,
evenals het electro.treintje: het was meermalen dringen
geblazen. Dat op het springkussen volop gesprongen

werd, hoeft geen betoog. Daar zullen de vrolilke
klanken die bii 'Thea en Marcel" vandaan kwamen zeker
toe hebben bijgedragen! Onvermoeibaar zong Thea de
ene vrolijke rneezinger na de andere "gouwe ouwe"; de
goochelacts van clown Marcel bleven geheimzinnig en
venassend van begin tot eind - en zo hoort dat ook.

Naast het snuffelen bij de tweedehands artikelen werd
er volop genoten van de schilderijen, de aquarellen, de
bedrukte stoffen en paneeltjes, het bloemschikwerk en
andere, schitterende creatieve uitingen. Leuk, al die
afwisseling!

Bijzondere kramen
De aktiekraam "De Ramp" werd druk bezocht en menige

diskussie vond plaats voordat al dan niet een
handtekening geplaatst werd. Bii de bakkerijkramen
öeöen öe heer\ks\e geulen Öe bezoekets he\ rna\er
door de mond lopen, de "vis-is-weer-best!" -kraam, de
groentestal en de slagers-barbecue deden goede
zaken, evenals de bar en de kofÍiehoek. Ook menig
4

ry

*

E ie

rg

Spaarbank (!) en waren daarom hun prijs, een stereo-

ooien

radio, dubbel en dwars waard. Alexandra Vonk en

-. ,::ste uurtje was ook het natste: we hadden beter
.': =^C, ln de stromende regen werd de finale eier', - .- (georganiseerd door de winkeliers) aÍgewerkt.
- = -': ndelijke winnaars, Jorn Bartlema en Sander v.d.
:='; goorden en vingen vanaf de WSD tot aan de

Jeffrey Hendriks wonnen de pianolamp, terwijlde derde
prijs, een walkman, door Johan en Bert mee naar huis
werd genomen. Ook de waardebonnen van ArtiÍleur,
bakker Vink en vishandel Korving vonden hun weg naar

de rechtmatige winnaars, terwijl tenslotte Sanne
"boezem"-prijs in de wacht sleepte. ,t Was leuk!

de

Tenslotte nog wat complimenten. Na het opruim- en
veegwerk was er, behalve bij de papierbak en de
containers, nauwelijks nog te zien dat er die dag zo,n
groot feest had plaats gevonden. Klasse, onr de
Ramplaan zó schoon weer op te kunnen leverenl De
vele vrilwilligers die de hele dag zoveel werk verzet
hebben verdienen het zeker om in het zonnetje gezet
te worden, Héél erg bedankt: zonder u, jullie, zou zo'n
feest nooit plaats kunnen vinden.
AIles bij elkaar is het een geslaagde dag geworder,.
Heefl u nog iets toe te voegen? Dat horen wijàan graag,

,,liÍtl

v;ant zeker is: dit doen we over twee jaar weer!
Annel es Homburg en Nico van der Fange

lngezonden mededeling

Meer bewegen voor ouderen

Oproep voor kinderen

GYMNASTIEK gezellig en het houdt u fit!

,','iont u in of dichtbij de Ramplaan? Nu, dan mag

u

,"eten dat bij de opstandingskerk, Ramplaan 108, elke
::nderdag Gymnastiek en Spel wordt gegeven aan
--ensen vanaf 55 jaar.

'#at wordt er gedaan?
Tijdens de gymnastieklessen worden er allerlei bewegingsoefeningen gegeven, waarbij gebruik wordt

gemaakt van ballen, ringen, touwtjes, hoepels
enzovoort.
ledereen kan dàarbij zijn eigen tempo bepalen. Het gaat

erom gevoel te krijgen voor allerlei bewegingen en
inspanning met ontspanning af te wisselen. Alle

Het klinkt misschien gek, maar we willen het (nu al!) even

over de kerst hebben. Vind je het leuk om straks een
'eigen" kerstpagina in de wijkkrant te hebben, dan kan
dall Ook al staat je hoofd nu nog meer naar Sint-Maarten
en Sinterklaas, probeer eens een leuk kerstverhaalte
verzinnen: dan wordt dat straks in december afgedruk.
Ook tekeningen en puzzels zijn van harte welktm, als
het maar met kerst te maken heeft. Het geeft niet hoe
oud je bent: van klein tot groot mag meedoen maar zet
je leeftijd er wel even bij. Doe je best! We willen het
alleen wél een beetje op tijd binnen hebben: het liefst
vóór 30 november. Succes!

gewrichten komen daarbij in beweging! Vaak ook wordt
er op muziek gewerh, wat het bewegen vergemakkelijh
en het. gymnastiekuurtje tot een vrolijke bezigheid
rnaakt.

Als u iets voelt voor deze gymnastiek, dan kunt u altijd
een kijkje gaan nemen en als u het een keertje wilt
proberen: ook dat kan!

I

\<rant

e kosten zijn f7.50= per maand.

: aats: Opstandingskerk, Ramplaan 108.
- d elke donderdag van 10.00 tot 10.45 uur en van
--

L_rO

1

tot 11.45 uur

,:lr meer informatie: mevrouw Heesterbeek tel:
.:-'a41 . mevrouw Boerkoel lel 2417g4, mevrouw
/, 'kenberg tel:

31

rnaandag
a'4

315941.
Tot ziens op de les!
5
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FABLO

ArtÍf [eur
kom tennissen

Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,

in de Foblohal

heesters, graszoden
en tegels.

in het Romploonkwortier

Ranrplaan 24a
!{aarlem

tel: 023-24 34 82
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voor l. 50,- pcr jrrrrr ccn Visa Vt»rdccl-rckcning hi; clc \icre nigrlc Spaarb.rnk, dan beschikt u
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v:rrr tlt' Vis:r Clartl.
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nog geen Visa
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Binnenkort wil de wijkraad in overleg treden met de
gemeente en de omliggende wijkraden om tot een
concrete uitwerking van een aantal plannen te komen
ten einde deze in de nabije toekomst een defintieve
vorm te geven. Centraal hierbijstaat het behoud van het
groene Brouwersvaartgebied en het verbeteren van de
bestaande functies van de Brouwersvaart en het

Daarover spraken zii

,

,t I

Om in de woorden van het Haarlems Dagblad te
eindigen: de Brouwersvaart, als één van de parels van
Haarlem, kan gaan schitteren als een diamant.
Marten van Vliet

,,
,
it

,il t

Houtmanpad.

Op 24 september werd de wijkraadsvergadering in het
speeltuingebcuw aan de Croesenstraat door een Ílink
aantal buurtbewoners bezocht. Een verheugende
tendens. deze steeds grotere belangstelling! De onderwerpen die behandeld werden, waren dan ook zeer de
moeite waard.

Y

Om te beginnen r,erd gesproken over de opgeslagen,
'ren,uilde grond langs de Vlaamseweg. Het betreft hier
,:l-t"rerontreintgde grond. aldus de gemeente, en een

c#,l

i,le

rlke opslag

gens kwam o a. de vril gekomen ruimle in het
speeilurngebouw ter sprake. Omdat dit een ruimte
',',:'.t !'oor heel het Ramplaankwartier, kunnen alle
be,',,3 1grs meedenken over de inrichting ervan. Zie
e Cers n deze krant.
rl ,:k het verdwijnen van de buslilnen 6 en g
ontlokte
r,:eal w'at kommentaar. Hoewel e.e.a. pas in mei 1gg3
terealiseerd moet zijn, is de wijkraad van mening dat de
:e"''oners tijdig door de gemeente geihformeerd
,r eren te worden. Uitgebreidere informatie
leest u in
ret ,,,erslag van de werkgroepen.
i',,er de voortgang bij de nieuwbouw Ramplaan is een
naurvkeurig en uitgebreid verslag gedaan. Zowel
be'woners als omwonenden kregen ruimschoots de
geiegenheid hun standpunten toe te lichten. Op de
eerstvolgende vergadering zal voor allen die het betreft,
,;erslag worden gedaan van de verdere
ontwikkelingen.
Tenslotte kwam uiteraard het buurtÍeesl van 19
',,'er,,,c

Voor de wijkraadsvergaderingen:
koffiezetter M/V gezocht
Voor iedere laatste donderdag in de maand zoekt de
wijkraad een koff iezetter/serveerder. Taakomschrijving :

De koÍfiezetter moet een goede stevige bak koffie
kunnen zetten, serveren met een gliàlach, kopjes
afwassen en opruimen. Koffiezet-ervaring streki tot
aanbeveling. Voorkeur gaat uit naar óen jonge
wijkbewoner die op de middelbare school iit.
Werktijden van 20.00 tot 21.30. Voor maxim aal12 _ 15

keerper jaar. Hiervoor wordt per avond een aantrekkelijk
bedrag betaald.

lnlichtingen en reacties vöèr 21 november bij Marten
van Vliet tussen 18.00 en 20.00 uuri telefoonnummer:
247571.

september nog op tafel: al het kommentaar is veruyerkt in
nabeschouwing" die u eerder in de krant heeft
ku nnen lezen.
!'/i1 zien u graag op de laatste wijkraadsvergadering van
dit kalenderjaar, en welop 17 december!

de

Annelies Homburg

Felicitotie

Lege ruimte speeltuingebouw
De wijkraad is bijzonder blij met het Íeit dat

de

vrijgekomen zaal in het speeltuingebouw beschikbaar is

voor de voorzitter

*3

ïr

gesteld voor de hele buurt. Binnenkort beginnen de

besprekingen over de inrichting ervan: elke gebruiker
(wijkraad, kaartclub, speeltuin) heeft zo zijn eigen
wensen. Wij weten dat méér wijkbewoners graag voor
een uur of een avond de zaal zou willen huren. Heeft u
specifieke wensen (kastruimte, licht, vloerbedekking),
laat u het ons zo spoedig mogelijk weten. Wij houden
dan rekening met uw wensen. Inlichtingen: Nico van der
Fange (1e1.246227) of Annelies Homburg (tel.24t23O).

Onze harte ke gelukwensen gaan dit keer naar onze
voorzitter van de wijkraad, Marten van Vliet. Op vrijdag
25 september j.l. is hij afgestudeerd in de sociale
economie én in de bedrijfseconomie. Geen geringe

prestatie, zeker gezien zijn',nevenaktiviteilen".
Gefeliciteerd, Marten!
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tlIT IS HET SïMBÍIÍ)L UÍlílB

ÍIERDEGETIJI(

GEZÍII{O IEKI(ER BBÍl(lD

srNDs í 918

Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakeliike broodeters?
Als u dicht in de buutt van een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HEEMSTEDE:

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

Binnenweg'l 40 annex Konditoret restaurant

SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

ZANDVOORT:
Tolweg 6

Bakker Van der Vooren maakt van lrage eters grage eters
De roeP aan taÍel:

"Van der Vooren, nog een sneetie'

onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring
naar:
.,

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan

4'1

Tele[oon 023 '21213]

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleri n gen / ontstoppi n gen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en

onderhoud cv. nstallaties,
gashaarden, boilers,
i

,es

gersers e.d.
ceen voorrijkosten E*t,.."
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Vraag vrijblijvend offerte

riaÍll«anscÍt0
Loodgieters- en installatiebedriiÍ
2015 HL Haarlem
54
- / werkplaats 023-3251 92
.\'Noorder Tuindorplaan
Telefoon
-'--" A23-24234'a

Nieuws uit de werkgroepen

M

ilieu

Zoals u al geruime tijd in het colofon van onze wijkkrant
hebt kunnen lezen, is de werkgroep Milieu nog steeds
onbemand.
Wij zoeken naar iemand (of meerdere personen!) die
zich wil bezighouden met milieukwesties in de wijk, en
daarover verslag doet in de wijkkrant. U hoeft hiervoor
geen lid van de wijkraad te zijn. Zet gerust uw mening
wat het milieu binnen (en buiten) onze wijk betreft eens
op papier en stuur dit naar de redaktie van de wijkkrant.
De wijkraad is hier zeer benieuwd naar. Ook Etljev.c
reahies zijn uiteraard zeer welkom. Temeer, omdat de
negatieve dingen altijd meer voor de hand liggen.
Het onderstaand stukje haalden wij weer uit het boekje
"Help het Milieu" van Lucas Reijnders.

Met het oog op de komende feestdagen, waarop wij
elkaar en onze kinderen weer de nodige geschenken
zullen geven, willen wij in deze uitgave "speelgoed'
onder uw aandacht brengen.

Speelgoed van Europees hout scoort daarentegen
naar verhouding goed. De duurzaamheid is als regel
heel behoorlijk en de milieubezwaren verbonden met
de grondstof- en speelgoedproduhie zijn bescheiden.
Een relatief gunstige milieubeoordeling geldt ook voor
karton, waarvan met name puzzels en spellen worden
gemaakl, Plastic speelgoed is in milieu-opzicht in de
regel minder geslaagd. Het minst bezwaarlijk onder de
plaslics is ABS een plastic waarvan onder meer Lego
vrordt vervaardigd ABS-plastic is verhoudingsgewijs
drurzaam. en met name wanneer het niet gekleurd is
met zyiare melalen zoals cadmium en chroom komt ABS

er relatief goed af

Speelgoed van ijzer (gietijzer, staal en blik) neemt
ri!'tr',eg een middenposrtie in tussen speelgoed van
hcul en speelgoed van plastic. Met name de meer
Cu;rzame ilzeren produkten die niet beschilderd zijn
r"ei 2,,\,are metaalhoudende verf komen er relatief goed
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Wijziging buslijn 6,7 en I
Als gevolg van de aan hel streek- en stadsvervoer
opgelegde bezuinigingen van de centrale overheid
heeft ook de NZH in samenwerking met de gemeente
!aarlem gezocht naar wegen om de dienstregeling te
optimaliseren. Deze plannen raken ook de belangen
v'an het Ramplaankwartier.

De voorstellen zijn:

ln speelgoed wordt een flink aantal

verschillende

materialen en kleurstoffen verwerh. De duurzaamheid
van het speelgoed en de aan de diverse materialen en

kleurstoffen verbonden milieubezwaren bepalen in
sterke mate de milieubeoordeling. Speelgoed dat is
samengesteld uit diverse praktisch onlosmakelijk
verbonden materialen komt er in de regel relatief slecht
af. Zulks gezien de problemen die dat geeft bij nuttig
hergebruik van de samenstellende materialen. Ook naar
verhouding slecht scoort plastic speelgoed gemaakt
van PVC en rubber. Deze materialen komen er over de
gehele linie, van grondstoffenwinning tot vuilverbranding of stort, naar verhouding slecht af. Een groot deel
van het verkrijgbare plastic speelgoed wordt nog altijd
van PVC gemaakt. Speelgoed met batterijen krijgt ook
een relatief slechte milieubeoordeling. Opwindbaar
speelgoed scoort naar verhouding beter. Als batterijspeelgoed al voor aankoop in aanmerking komt, dan
verdienen oplaadbare batterijen de voorkeur.

. Lijn 8 wordt opgeheven;
. Lijn 6 wordt gekoppeld aan lijn 7, zodat de volgende
'ring" ontstaat: Station - Houtplein - Leidsevaart Lorentzkade - Rollandslaan - Zijlweg - Raaks - Station;
. Frequentie: elke 20 minuten een bus in beide
richtingen;
De belbus verdwijnt: 's avonds en in het weekeinde
geldt de normale dienstregeling;
. De ingangsdatum is'1 rnei 1993.

.

Bijdeze plannen zijn welwat opmerkingen te maken. De
rechtstreekse verbinding met station Aerdenhout zal
verdwijnen; daarentegen komt er een snellere (?)
verbinding met station Haarlem met een bus die vaker
rijdt. De gemeenle is niet van plan een inspraakprocedure vooraf te realiseren. Pas na de ingangsdatum
(mei/juni 1993) is het mogelijk (binnen drie maanden)
bezwaar aan te tekenen tegen de wijziging.
Het is duidelijk dat hierover het laatste woord nog niet is

gesproken.

Rutger Gooszen
9

ql

n ds korl tid van de
groepl!!
Amco iS met meer dai'r 200 vakzaken de grootste n kelketen van f.lorl :;_l
^,
^^!
Amco-zaken kopen gezamenlijk ln dus nog voordeliger. wrj bieden U ., a/-^-..
soderi ng, nog meer service

/Vil

./
CtSt,JÍitl!

\

prijzen, nog grotere

.Ww,

\
Jr:10!

I II

noo

t

I I
7

th. §clxluwburgl' HAARLEM

* Delicatessen uan Kaatie biide Sluis
* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick ijs
* Treasure tea
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Bloemendaalseweg 267 - Overveen - ïel. 260252
Wat een gemak, alles onder één dak!

HAPPY'S BIRT?{DAY CORIVER
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Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen
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Verkoop en koop, huur en verhuur, taxaties en beheer
NU verkopen oÍ even wachten? Bel voor vrilblijvencl advies.

assusaunÉu:
De meest voordelige verzekeringen, maandhetaling zondor
exlÍa knston nrol;nlrjk: rrill;olrrrriilo lrrnntl , op:;lirl r:lr
Itrlrolrk:lvcrrckcrirrg,:n, iysnarrrkelijlreidsverzcker infl en,

ongevallenverzekeringen, autoverzekeringen,
begraíenisverzekerirrgen, studie- en levensverzekeringen.
HYPOTHEKEN:
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Kosteloze berekening tloor middel van stappenplail,
bemiddeling voor birna alle geldverstrekkers, scherpe rente en
conditiën.
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Duinoordstraat 59
2023WC Haarlem Noord
Tsl.: 023-251 106

Komt u eens

vrijblijvend langs in
onze showroom.

Buiten kantooruren
alleen op afspraak.

.ö
|,:.-.-::.
:
:'.

r

SPEELTUINVERENTGING
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lkom nieuwe leden

Wij hebben op het recent gehouden buurtfeest niet
minder dan 26 nieuwe leden mogen begroeten,
waarmee ons ledental uitkomt op 91.

Hebben wij in de afgelopen tijd al veel bedreigingen
kunnen bezweren, ook nu duiken er weer nieuwe op.
Wat is het geval. Ook aan bezuinigingen valt hei
speeltuinwerk niet te ontkomen, met als gevolg:
beperking en verlaging van subsidies. (vernieuwing van
speeltuig zoals recentelijk bij ons het geval is geweest
zal dus geheel uit eigen middelen moeten worden
voldaan). Maar er zullen ook eisen worden gesteld aan
het minimum aantal leden, voordat een-speeltuinvereniging voor subsidie en toewijzing van personeel,
(zoals een tuintoezichthouder alsmede onderhoud van
speeltuingebouw en tuin) in aanmerking komt.
Als minimum ledenaantalwordt 100 genoemd. Kortom:
wij hebben thans te weinig leden.
WILT U OOK DAT DE SPEELTUIN IN ONZE WIJK

iJarlies van Daelen kan behalve goed schminken ook

clchten Hier vo gt een gedicht dat zij heeft gemaakt
:i,er de speeltuin:
Speeltuin plezier
wat verrnaken de kinderen zich hier
op de schommelop de wip
I'roor daar kakelt'n kip
daar kukeh'n haan
roetsj, van de glijbaan gegaan
nog even'n geitje aaien
soms vliegen er ook nog papegaaien
wat'n vrede is het hier

het kind heefi plezier
de draaimolen gaat vanzetf in de wind
hier is alles voor het kind.

('

:, :rt oÍ schrijÍ over:

BEHOUDEN BLIJFT, MELDT U DAN AAN ALS LID.
Het lidmaatschap kost slechts f 35.= per jaar per gezin

ftaam
v@nEurry'narren

leeftijd(en):

Voor uw aanmelding kunt u onderstaand formulier

gebruiken; namens

de kinderen alvast

een

aCres

welgemeend BEDANKTI
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Bedankt

'ilermede meld ik c.q melden wij ons aan als lid van
Sceeltuin Vereniging Overveen. (Het lidmaatschap
:eldt voor het gehele gezin).

Op :ns eerste verzoek om in de kraam van de Speeltuin
tildens het buurlfeest kinderen te schminken werd door
jullie direct positieÍ gereageerd.
Marlres van Daelen en Jeanette Marselje: nogmaals
hartelijk bedankll

li, everadres voor de aanmeldingen: Rollandslaan 58,
2015 GG Haarlem.

Dck van Dam
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Foto's buurtÍeest

i!

Op 19 september zijn een flink aantal foto's gemaakt van
allerlei aktiviteiten en buurtbewoners. Het lijkt ons wel
een aardig idee om u in de gelegenheid te stellen deze
foto's te bekijken en eventueel na te bestellen. Dit is
mogelijk tot en met 21 november; tot die datum liggen
de foto's ter inzage in Het Fruitpaleis. Daar vindt u ook

alle aanwijzingen hoe u de foto's kunt nabeslellen.
Loopt u de komende dagen gerust even langs.

B

allon nenwedstrijd

We hebben al wat kaartjes binnen gekregen van de
ballonnen, die op 19 november ziin opgelaten. Als jullie
thuis het kaartje teruggestuurd kregen, laten jullie het
ons dan even weten? Bel247230 oÍ 245744: we zijn
benieuwd wie het verste weg is gekomen!
11
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Berichten uit de Blinkert
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Raadsel opgelost
D

On2e oproep naar een aantal ontbrekende nummers
van oude uitgaven van deze wijkkrant is niet onopgemerh gebleven. Het raadsel is (bijna!) opgelost. Het
betrof de volgende nummers:
. nr. 3 van jaargang 2 (1981). Dit bleek een speciale
braderie-/verkiezingsuitgave te zijn. Dus zonder ,oude
foto", maar mét veel spektakel een blad vol aankondigingen en aktiviteiten.
. nr. 3 van jaargang 3 (1982). Ook dit is een speciale
braderie-uitgave geweest: zelfs dubbel groot gedruh!
. nr.2 van jaargang 6 (1985). Dit nummer moet, aldus
een van de reakties, wel bestaan; wij zelf hebben het
(nog) niet onder ogen gehad . Zoekt u met ons mee, als
u toch de zolder gaat opruimen?

Overigens is 1985 een aktief jaartje geweest. Naast de
gewone uitgaven zijn er maar liefst twee extra,

ongenummerde edities geweest: in september en in
oktober. Deze zgn. "wijkbrieven" behelsden vooral
nieuws over (u raadt het al) verkiezingen voor een
nieuwe wijkraad en een braderie. Wij danken de
wijkbewoners die hebben gereageerd, zéérl
AH
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Heeft u ons brader etje ai in ur,r agenda genoteerd?
Op zaterdag 14 no,,,ember van 10 30 tot 13.00 uur is er
weer van alles 1e koop l,4ooie kleden, truien, mutsen,

poppen enz
Ook is er tweedehands kleding te koop en... natuurlijk
de loterij U komt toch ook?
Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over een
eventuele uitbreiding. lk kan u zeggen, zoals het er nu
uitziet hopen we eind november hier mee te beginnen,
zodat wij begin volgend jaar ook met de dagbehandeling van Overspaarne kunnen starten.
Mevrouw C.J.L.M. van Gendt (direkrice)

de laatste mogelijkheid om nog iets tegen de sloop te
kunnen doen; deze was het resultaat van het verzoek
om schorsing door Wil de Braal bij de Raad van State

lngezonden mededeling

Aktiegroep De Ramp

(een AROB-procedure).

Op de dag voor de hoorzitting hebben wij de
betreÍfende raadsleden middels een thuisbezorgde

SIoop/nieuwbouw Ramplaan

brief nogmaals uitgebreid op de hoogte gesteld van alle

Uit de vele steunbetuigingen is ons gebleken dat de
bewoners van het Ramplaankwartier met veel interesse
bovenstaande zaak volgen. Wij willen u bij deze op de
hoogte stellen van de ontwikkqlingen sinds de uitgave
van de vorige wijkkrant.

1e brief bewoners Ramplaan

ins en outs van deze zaak Voorafgaand aan de
hoorzitting heeft mevrouw de Braal (bezwaarhebbende) wethouder Gieske (verving wethouder
Schouten) de petitie met 230 handtekeningen
aangeboden Op de hoorzitting kreeg rnevrouw de
Braal als eerste het woord en vervolgens de heer M.
Koning (vertegen-woordiger aktiegroep "De Ramp") en
Ce heer C. vd Berg (bewoner). De heer M. van Vliet

86-106

Op 17 september hebben we uit het oogpunt van
wellevendheid een brief aan alle bewoners Ramplaan
86-106 gestuurd. ln die brief hebben we ons als
aktiegroep voorgesteld en de doelstellingen uitgelegd.
Tevens gaven wij aan dat er op het wijkfeest op 19/9
een inÍormatiekraam van de ahiegroep zou zijn. Naar
aanleiding van die brief en de informatiekraam, hebben
we met slechts de bewoners van één huis kunnen

leelt als voorzitter van de wijkraad het beloofde veaoek
een 2e onderzoek gedaan. Daarna konden de
raadsleden vragen stellen, De meeste belangstelling
en relevante vragen) kwamen van Groen Links.
C:,,'a lend vonden wij o a dat de vergadering strak en
.,-rd g geleid werd door de voorzitter mevrouw
-anekroot (VVD), dat de woningbouwvereniging

t.l

aan";ezig met een zware delegatie) vrijwel ongestoord

-?i r\ foId kon voeren (n,a,v. vragen van de raadsleden)
:- lat onze verl.egenwoordiger aanzienlijk minder

discussieren. Hun reahie kwam er feitelijk op neer dat
ze een snelle oplossing willen voor het feit dat hun huis
slecht is. Eén van de twee vond daarbij dat onze akties
alleen maar vertragend werken, de ander was het om
het even oÍ het nou renovatie of nieuwbouw zou zijn.

'-

Buurtfeest 19 september

kunnen worden?

Op het buurtfeest ondervonden wij veel belangstelling.
Er lagen twee handtekeningenlijsten, te weten: één
tegen de sloopplannen met als bedoeling die als petitie
aan te bieden op de hoorzitting van 2819 en één tegen
de ceoogde nieuwbcriwplannen. Op deze dag hebben
wij circa 230 handtekeningen per lijst weten te
verzamelen, waaruit blijk dat zeer velen ons in ons
streven steunen.

-:'te kreeg.

ÀrCere opvallende punten waren: de woningbouw. e:eniging gaf aan dat er geen tijdelijke bewoners zijn
er het bedrag van 140.000 voor de nieuwbouw werd
r et ontkend. Dit bedrag werd genoemd op de
.'er-gadering van de Schoonheidscommissie d.d. 2219.
Zou voor 140.000 een huis niet prachtig gerenoveerd

Pers
Na de hoorzitting verschenen diverse artikelen over de
sloop, namelijk in de Haarlemmer, Haarlems Dagblad en
Telegraaf. Tevens is mevrouw de Braal geinterviewd
door Radio Haarlem en Radio Noord-Holland. Het stuk in
de Telegraaf bedroeft ons zeer, wij vinden dat geen
objektieve weergave, omdat de mening van mevrouw
de Braal in dit stuk niet voorkwam.

Wijkraadvergadering
De stemming op de vergadering van 24 september was
wederom zeer verdeeld. Als compromis werd besloten
dat de voorzitter op de hoorzitting van 2819 (van de
Commissie Beroep-en Bezwàarschriften in het kader
van de sloop) nogmaals om een 2e onafhankelijk
onderzoek zou vragen.

2e brief aan bewoners
Op 7l1O hebben wij een 2e brief naar de bewoners
doen uitgaan, waarin wij hen op de hoogte stellen van
de gebeurtenissen.

Oproep

Hoorzitting 28 september
Op deze hoorzitting van de Commissie Beroep-en
BezwaarschriÍten in het kader van de sloop waren

Als u onze zaak toegedaan bent en ons wilt steunen,
wendt u zich dan tol een van de ondefiekenaars van dit
stuk.

gelukkig vele belangstellenden aanwezig (tevens dank

zij een plakaktie), hetgeen gezien de reaktie van

de

voorzitster nogal ongebruikelijk was. De hoorzitting was

Anke de Jong, Max Koning en Peter Evers
Aktiegroep De Ramp, telefoon 24 28 89
13
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lngezonden brief

Het Ramplaan gevoet
Uw stukjes m.b.t. 12 nieuw te bouwen woningen aan
de

Ramplaan gelezen hebbende in o.a het slptember_
nummer van de wijkkrant, doet ons er loe bewegen dit
stukje te schrijven.
Het laat ons namelijk niet onberoerd om steeds weer
negatieve stukjes te lezen die over o.r. ionr",, huizen

gaan.

Nog meer pijn doet het echter als je per toeval verneemt
dat een aktiegroep "De Ramp" stukles verspreidt onder
de Ramplaanbewoners met uitzondering van de bewo_
ners van de bewuste woningen. lk hoop dat de aktievoerders de volgende keer ook aan ons denken en dus
zo'n briefje in onze brievenbussen gooien.
I:.r:f
Wellicht krijgen wij dan weer een klein beetje het-gevoel
dat. wij ook bij de Flamplaan horen wani dat
levoel
ontbreekt er bijons momenleel nogalaan.
Toen wij vernamen, dat er nieuwÈouwplannen beston_

den stonden ook wij hier nogal scepiisch tegenover.
Maar ook wij hebben ons uiivoerig'laten informeren
omtrent renovatie en nieuwbouw want tenslotte zijn
wli
degenen die zich ,,thuis,, dienen te voelen in onË

toekomstige woning.
N" qgl soort gewenningsperiode (tenslotte hebben wij
gemiddeld zo'n 15 tot 25
laar mei veel plezier in ons

huis gewoond)

sta ik nu voor 100 procent achter de
nieuwbouwplannen. De. bouwtekeningen bekijken
wij

regelmatig met veel plezier.

Wij hopen dan ook dat straks in het jaar 1993 alle
bewoners van het Ramplaankwartier hót erover eens

zijn, dat het toch allemaal niet zo vreselijk is, als men

aanvankelijk vreesde.

Nogmaals: jubileum
ln de vorige wijkkrant hebben wij de heer en mevrouw
Abrahamsen gefeliciteerd met hun SO-jarig huwelijks_
feest. Alleen....we hebben ons vergist in het adresl Dit
had moeten luiden: Van Raephorsstraat 31. Excuses
hierover zijn inmiddels ruimschoots gemaakt; overigens
wordt in de (ten onrechte vermelde) Dickmansstraat 3.1
een S0-jarig huwelijksfeest pas over zo,n 40 jaar
','erwacht. Met de felicitaties daarvoor zijn we tenminste
ruim op tijd geweestl
Annelies Homburg

Besjes

#à0t

\'/e hebben het al eens eerder vermeld: bewoners van
de aanleunwoningen van De Blinkert hebben nogal wat
last van (en ergernis over) de besjes, die kinderen
',,anuit hun blaaspijpen de woningen inschoten.
\,/erzoeken om rekening te houden
met de bejaarden
angs het Blinkertpad drongen helaas niet tot iedereen
Coor Op verzoek van één van de bewoners heeft de
gemeente nu de bewuste struiken waaraan deze besjes
groeiden, weggehaald. Misschien jammer van het

verdwenen groen, maar de dames en heren kunnen nu
vveer zonder "gevaar" in hun woning vefioeven.
AH

Met vriendelijke groet,
Mevrouw van Drunen
Ramplaan 94.

Medeondertekenaars:

Ouderencontact Overveen
Zoals wij u in de vorige wijkkrant belooÍd hebben,
volgt
nu het.resterende programma van Ouderencontact

oecember 1992.
Mevrouw G. van Zon, Ramplaan 9ga
De heer Heesen, Ramplaan 9ga
Familie de Graaf, Ramplaan 104
Familie van Drunen, Ramplaan 94
De heer M. v.d. Vecht, Ramplaan 106
Mevrouw C. Mondeel, Ramplaan 90
Familie Timmermans, Ramplaan g2

Ra m

perti e

T.k.a. wit kunststof wandmeubel. 335x200x56 cm.
incl.
verÍ. vitrine. f300.= tel:245244

Vm

Op.dinsdag 1 december is er om .t3.30 uur een

Eucharistieviering in de dagkapel, waarna er
van 14.00
tot 16.30 uur een sociëteitsrnÍddag is en wijSt.Nicolaas
vieren.

Op vrijdag 18 december is er een kerstviering in het
Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan.
Op dinsdag 10, 1Z en 24 november en op dinsdag
8,
15, 22 en 29 december vinden weer van 14.00 tot
1 6.30 de sociëteitsmiddagen plaats.
Voor informatie kunt u bellen met de heer Elzinga,
tel:

241810

Het bestuur van Ouderencontact Overveen wenst u
nu
alvast prettige feestdagen toe en we hopen u in .1993
weer in goede gezondheid te ontmoeten.
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Ramplaanl25, Haarlem.
Tele f oonnuÍuner : 023 -240532

