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Wandelende op de Duinlustweg ter hoogte van het (inmiddels gelukkig
weer stevig verankerde!) beeldhouwwerk "Moeder en kind", mochten we
in Íebruari 1991 deze mooie foto maken van de brug op het landgoed
"Vaart en Duin". Er was een dik pak sneeuw gevallen en de sloten waren
dichtgevroren: een rustig, winters tafereel. Wij hopen dat deze vredige
aanblik inspirerend werkt voor uw plannen voor de komende tijd; de
wijkraad Ramplaankwartier en de redaktie van deze krant wenst u rustige
feestdagen en een vredig 1993 toe. Íoto: Joke Blansjaar
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1992 Een korte terugblik
'?!2,',:s voor de wijkraad en de wijkbewoners een jaar vol veranderingen. Een
s:-:=': <westle met een grote uitstraling was de plaatsing van de verlichting bij het
:3^- ::a'k Duinvliet. Voor sommige bewoners een zegen, omdat zij tot elf uur's avonds
',:- t:- :ennissen. Anderen ergerden zich groen en geel aan de verstoring van de
'3 ,-.' , a" Elswout en het unieke dorpsgezicht.

Een andere kwestie die de gemoederen wakker
schudde, ,'vas de sloop- en nieuwbouwprocedure van de
huizen aan de Ramplaan. Veel kwaad bloed bij zowel
bewoners als omwonenden zorgde het afgelopen jaar
voor heftige discussies in de wijkraadsvergaderingen.
Het positbve sloopadvies van de wijkraad werd niet door
iedereen begrepen en gewaardeerd. De definitieve
afronding van de procedures zal hopelijk in 1993 bereikt
worden.

Pluspunten

Positieve zaken waren er ook: voor het tuinbouwgebied
werd dit jaar de aanzet gegeven voor een jaarlijks
terugkererde schouw; met de omliggende wijkraden en
belangenorganisat ies werden samenwerki ngsaf spraken
gemaaH op stadsdeelniveau; het Ramplaankwartier is
naar aanleiding van de rioleringswerkzaamheden
geschouud door de wijkraad (het verslag leest u elders
in de krant); de wijkraad krijgt in het buurtgebouw een
eigen ruinrte en de wijkraad gaat het komende jaar een
inforrnatiebord daatsen ter hoogte van het Rampplein.
Daarnaast organiseerde de wijkraad het afgelopen jaar ,

weer een buurtfeest en voor het eerst een thema-
avond gevolgd door een wijkwandeling met de
architehuurcriticus lds Haagsma. Beide evenementen
zullen een vervolg krijgen in de komende jaren.

Visie

Al meer dan twaa Í:-eenhalf jaar zel de wijkraad zich in
voor de belanger , ar de wijkbewoners. Vaak kunnen
deze belangen .r:t succes worden verdedigd, soms
delft zij het onde-s: t en in een aantal gevallen is er
sprake van teger_:si: Ce belangen. Vooral ten aanzien
van deze twee laa:s:= ,:alegorieen is er kritiek uit de wijk.
Kritiek in de trant i a'' .e ,,,'ikraad heeft niets te vertellen
of de wijkraad .:'Ced 3t de belangen van de
wijkbewoners a:t - Ce ,,,ijkraad stellen wij dan de
retorische ,,,r'aa; ,,,: ke ce angen? Uw belang, mijn
belang. ons :e a-:, De rvtlkraad kan nooit voor ieder
belang tege r( 'l: ",:n-en, Caarcm kiest zij, vanuit een
bepaalde,,, S E 3,! :e ,^;1k \/oor een bepaald standpunt
in haar advise' r: De,,, sie op de ivljk wordt gevormd in
de wijkraacs',,€.:aler r3en door de wijkraadsleden en
belangstellender lat d t standpunt niet iedereen

tevreden kan stellen nemen wij als gegeven. Wel zalde
wijkraad altijd aangeven hoe tegenpartijen bij de
gemeente kunnen aankloppen oÍ zal zii gewoonweg 'de
tegenstrevers' helpen voor hun belangen op te komen.
Een aktiegroep wordt dan ook niet gezien als een groep
dwarsliggers, maar als een afsplitsing van betrokken
wijkbewoners die uitstekend hun eigen belangen
kunnen vertegenwoordigen (eventueel met zijdelingse
hulp van de wijkraad).

G roene Zoom

Nieuwe problemen en bedreigingen doemen onver-
mijdelijk weer op in de komende jaren. Het tuinbouw-
gebied is door de jaarlijks terugkerende schouw in
eerste instantie verzekerd van voldoende controle,
zodat extreme uitwassen tot het verleden behoren.
Maar wat, als tuinbouw aan de rand van de stad om
milieu-technische redenen niet meer haalbaar is? Wat
gebeurt er dan met het tuinbouwgebied?
De wijkraad blijfi voorsander van het handhaven van de
groene zoom lussen de Randweg en Flamplaankwartier.
Middels het leggen van contacten met omliggende
wijkraden en belangenverenigingen wil de wijkraad
proberen het Brouwersvaartgebied en een gedeelte
van hel Tuinbouwgebied een duidelijkere recreatieve
bestemming geven. Door voorstellen tot het aanleggen
van (onverharde) wandelpaden en herplanten van
hagen probeert de wijkraad het gebied alvast de juiste
Íundamenten te geven voor een recreative bestem-
ming. Samenwerking met het Staalsbosbeheer komt
hierbij ook om de hoek kijken.

Opnieuw:
Nieuwbouw Pieter Wantelaan?

Wonen en bouwen zijn onlosmakelijk verbonden zaken
voor het Ramplaankwailier. Veel plek om te bouwen
heeft het Ramplaankwartier niet meer.
De schaarse grond waarop niet gebouwd is, heeft een
duidelijke Íunctie in de wijk als groenvoorziening of als
speelplek voor kinderen. Een van de laatste opties voor
nieuwbouw is een stuk gemeentegrond aan de Pieter
Wantelaan (bij het Willem Dreesplantsoen). Op deze
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vervolg van pagina 3

plek rust de bestemming bijzondere doeleinden'. Dit
betekent dat er gebouwd mag worden, mits er een
duidelijke bijzondere bebouwing komt. procederen
heeft volgens de kenners weinig zin: er is immers al een
speciÍieke bestemming. Voor de nieuwbouwplannen
moet wel een artikel-'19-procedure wet Ruimtelijke
Ordening gevolgd worden. De gebruikelijke bezwaar-
schriftprocedure treedt dan in werking.

Oproep omwonenden

Een nieuwe gegadigde, de woningbouwvereniging
Handstad. heeft zich gemeld om samen met een
bewonersgroep, 'Samen Zelfstandig', plannen te ont-
wikkelen. De wijkraad is benaderd door de woning-
bouwvereniging om deel te nemen aan het planproces
van de toekomstige nieuwbouw
De wilkraad roept hierbij de direct omwonenden op, om

Joke Blansjaar uit de wijkraad
Het laatste wijkraadslid van de'oude garde' heeft in alle
stilte het wijkraadsleven verlaten. Na acht jaar vond Joke
dat anderen haar taak in de wijkraadsvergaderingen
maar moesten overnemen.
Joke was een doener. Even een belletje en het was
geregeld. Joke was er altijd en overal, ze regelde en
organiseerde er op los. Als voorzitter heb ik Joke
Blahsjaar in de twee jaar leren kennen als de grote
regelaarster van de wíjk. Ze kende iedereen, had overal
haar contacten en daarnaast twee schatten van doch-
ters die en passant ook inzetbaar waren. Dank zij Joke
draaide de wijkraad ook achter de schermen als een
trein en daar zijn wij haar heel dankbaar voor.
Joke blijft gelukkig op de 'achtergrond' nog actieÍ. Als
mederedactricgivan de wijkkrant, als penningmeester
van de Stichting en als betrouwbare vraagbaak voor de
wijkraadsleden bij het organiseren van allerlei activi-
teiten. Zij volgt ook nog voor de wijkraad, samen met
Annelies Homburg, een computercursus om de mooi-
ste wijkkrant van Haarlem nog mooier te maken dan die
nu al is.
Joke was er altijd voor de wijkraad en zal er als
vrijwilligster ook altijd, desnoods op de achtergrond,
blijven zijn. Want ik heb het idee dal ze eigenlijk het
wijkraadsleven niet helemaal los kan laten. En dat
vinden wij helemaal niet erg. ln januariviert de wijkraad
op gepaste wijze afscheid van Joke met een besloten
etentje.

contact met de werkgroep Ruimtelijke Ordening op te
nemen zodal zii via de wijkraad in een ontwerpteam
opgenomen kunnen worden. De plannen zijn niet
nieuw; twee jaar terug is er ook al een poging gewaagd.
Meer leest u hierover in het eerstvolgende nummer van
de wijkkrant.
Kortom, 1993 staat al weer popelend op zijn beurt te
wachten. De wijkraad kijh leerzaam om naar het oude
jaar en weet dat zowel problemen als mooie gebeur-
tenissen ook in het nieuwe jaar weer volop aanwezig
zullen zijn. ..i

De wijkraad wenst alle wiikbewoners
vrolijke kerstdagen en een bruisend

1 993

Marten van Vliet

Jubileum

Op zaterdag 28 november hebben Bert en Jacqueline
Vegter het heugelijke feit gevierd, dat zij 50 jaar geleden
in het huwelijk traden. Met kinderen, kleinkinderen,
vrienden en buren werd dit op grootse wijze gevierd;
zelfs Sint-Nicolaas vond tijd om, samen met een Zwarle
Píeten-drumband, zijn Íelicitaties persoonlijk te over-
handigen. Ook de wijkraad kw.am het echtpaar geluk-
wensen aanbieden: immers, Bert behoorde destijds tot
de oprichters van de wijkraad Ramplaankwartier, en hij
brengt nog steeds, door weer en wind, elke twee
maanden de wijkkrant rond! Wij wensen het echtpaar
Vegter nog vele gezonde, gelukkige jaren.

Annelies Homburg
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Nieuws uit de werkgroepen

Milieu

Met de toenemende winter, waarin we er allemaal graag
warmpjes biizitten, leek het ons nuttig het hoofdstuk
Venruarrningsapparatuur uit het boekje "Help het Milieu,,,
van Lucas Re'rjnders aan de orde te stellen.

Verwa rmi n gsa ppa ratu u r

Het grootste deel van het energieverbruik in woningen
gaat naar de verwarming. Wie zo milieuvriendelijk
mogelijk wilverwarmen, kan het beste de behoefte aan
warmte zoveel mogelijk beperken. Een graadje lager
spaart zowel het milieu als de portomonnee. Een
beperking van de warmtevraag door betere isolatie zet
voor hel milieu meer zoden aan de dijk dan een
milieuvriendelijke kachel. Niet verbranden is altijd beter
voor het milieu dan 'schoon' en efficiënt verbranden.
Door huizen beter te isoleren kan het verbruik van
energie voor verwarming drastisch omlaag. Nieuwbouw-
woningen kunnen tegenwoordig zo gebouwd worden
dat per jaar 500 - 800 kubieke meter gas genoeg is om
er warmpjes bijte zitten. ln bestaande woningen is in de
regel nog veel van het gasgebruik aÍ te halen.
Energiebesparende maatregelen die als regel hun geld
ruimschoots opleveren door besparingen op de gas-
rekening zijn:
. leidingisolatie van centrale-verwarmingsbuizen die

door ruimten lopen well_<e niet verwarmd hoeven te
worden;

. kierenjacht;

. het plaatsen van voorzelramen in woonkamers en het
vervangen van enkel door dubbel glas bij woning-
verbetering;

. isolatie van muren met isolatiemateriaal of klimop;

. isoleren van vloeren boven onverwarmde ruimten,
zoals kruipruimten, kelders of garages;

. dakisolatie, zelfs op onverwarmde zolders.

Warmte

Het plaatsen van dubbelglas ramen of voorzetramen in
slaapkamers wordt niet altijd terugverdiend, maar zulke
ramen schelen ook als er sprake is van lawaaihinderi en
het milieu is er beter mee af .

Kijkt men naar verwarmingssystemen, dan heeft
stralingswarmte vaak voordelen boven convectie-
warmte. Bij convectiewarmte berust de veruvarming op
verplaatsing van verwarmde lucht.
Stralingswarmte voelt warmer aan dan convectiewarmte.
Bij centrale verwarming hebben stralingspanelen dan
ook de voorkeur boven radiatoren. Stralingspanelen
geven 70-80 procent van de warmte als stralingswarmte
af en radiatoren tot 30 procent. Ook geven enkel-
plaatsradiatoren naar verhouding meer stralingswarmte

af dan meer-plaatsradiatoren.
Stralingswarmte heeft echter wel grenzen. Zo is
vloerverwarming eigenlijk alleen geschikt als bijverwar-
ming. Het gebruik van de vloer als enige warmtestraler
geeft veelal hete voeten en een koud hoofd.
De diverse soorten kachels en haarden verschillen
onderling in hun milieubelasting.
Naar verhouding weinig bezwaarlijk voor het milieu zijn in
de prahijk:

. de hoog-rendement-ketel die aardgas verstookt en
weinig stikstofoxyden produceert;

. blok- en stadsverwarming op aardgas;
. tegelkachels of 'kachelovens' die stralingswarmte af-

geven;
. losse gaskachels met electrische ontsteking.

Andere typen verwarmingsapparatuur zijn naar ver-
houding meer milieubezwaarlijk. Tot deze meer be-
zwaarlijke vormen van veruarming behoren:

. luchtverwarming die aanleiding geeft tot droge en
relatie stoffige lucht;

. open haarden die inefficiënt venvarmen;

. allesbranders en kolenkachels die vies verbranden;

. de electrische kachel die naar verhouding inefficiënt
gebruik maah van brandstof en alleen geschih is voor
selectief gebruik, bijvoorbeeld in de badkamer.

Joke Blansjaar

Verkeer

Donderdag 3 december j.1., hebben de heren Hoekstra
en Ciblak van gemeentewerken, samen met Marten van
Vliet en ondergetekende van de wijkraad de bestrating
bekeken van onze wijk. Vooralde straten, waarín nieuwe
rioolbuizen zijn gelegd, hadden onze aandacht. Over
het algemeen ziet de bestrating van deze straten er niet
slecht uit. Een uitzondering is de Vlaamseweg. De
rioolbuizen moesten zo diep gelegd worden, dat het
leggen van dammen onvermijdelijk was. Daardoor komt
het dat sommige gedeelten van de Vlaamseweg
zakken. Vooral bij hevige regenbuien ontstaan er grote
plassen, die gevaar opleveren voor de fietsers. lk heb
met nadruk gevraagd om aan deze gevaarlijke situatie
iets te doen. De heren van gemeentewerken hebben
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(ingezonden)

Aktiegroep De RamP

Sloop/nieuwbouw RamPlaan

Sloop
i i? Huurton,no.. ftanriaàn ro!.H.àrLemvesle'

ri-n 6!i. rr.!r .r.r.lrr

Hoewel wij het buurtbureau Leidsebuurt bereid hebben
gevonden een tweede onafhankelijk onderzoek te
doen naar de bouwkundige staat van de 11 woningen
aan de Ramplaan en de daaraan gekoppelde financiële
consequenties, was het gemeentebestuur hierin niet
geïnteresseerd. Behalve wij als aktiegroep heeft ook de
wijkraad verschillende keren op een dergelijk onder-
zoek aangedrongen; overigens hebben eerder in de
procedure een aantal bewoners ook naar een dergelijk
onderzoek gevraagd. Die wens is ontstaan, omdat het
bouwkundig rapport één van de pijlers is,waarop het
sloopbesluit steunt. ln een voorlopig vluchtig
onderzoek kwam het buurtbureau al op verschillende
punten lot aanmerkelijk gunstiger conclusies.
lnmiddels is ons ook gebleken dal van de financiële
afweging van de woningbouwvereniging niet veel meer
klopt. Volgens de laatste gegevens is nieuwbouw zelfs
duurder dan renovatie! Ondanks dit alles hebben wij bij
geen van de betrokken instanties gehoor gekregen.
Slechts de fractie van Groen Links heeft de redeliikheid
van onze argumenten ingezien, waarvoor onze dank.
Wellicht als laatste redmiddel tegen de sloop van dit
hi§orisch stukje Haarlem hebben wij voor deze
woningen de monumentenstatus aangevraagd en is de
Bond Heemschut aangeschreven (Vereniging tot
bescherming cultuurmonumenten in Nederland).
Kort geleden zijn de bewoners door Haarlem Veste
geïnÍormeerd over hun aanstaande verhuizing, waarbij
vooöij werd gegaan aan de overwegende bezwaren
één hunner, namelijk de heer Van der Berg. Deze

vervolg van pagina 6

me beloofd zo spoedig. mogelijk i.s.m. de firma
Kooyman de Vlaamseweg aah te pakken. Ook het
kruispunt Ramplaan/Rollandslaan komt er weer zo uit te
zien alsoÍ geen rioleringswerkzaamheden in onze buurt
hebben plaatsgevonden. Mochten er bij u in de straat
grote problemen zijn met de bestrating, laat mij dat dan
even horen.
Er komen ook weer klachten over het overhangend
groen boven het trottoir. Wilt u zo vriendelijk zijn om
overhangende takken van struiken en bomen te
snoeien? Een tak in je oog krijgen is namelijk geen
pretje.

Nico v.d. Fange

informatie bevatte tevens het vooruitzicht op een
additionele huurverhoging indien niet voor eind januari
met sloop gestarl kan wordenl Ons inziens is dit een
verkapt dreigement aan de bezwaarhebbenden (die
alleen gebruik maken van hun rechten) over de ruggen
van de bewoners die niet tot deze groep behoren.
Ondanks het feit dat de woningbouvwereniging bij
monde van haar directeur op de hoorzitting van 28
september jl. de aanwezigen verzekerde dat er geen
tijdelijke bewoners zijn, heeft één van hen al een
huuropzegging ontvangen.

N ieuwbouw

Begin november heeft de schoonheidscommissie het
ontwerp van de architekt Klous, na veel vijven en
zessen en aanpassingen, goedgekeurd. Er is nogal wat
aan vereenvoudigd ten opzichte van het oorspronke-
líjke schetsontwerp. Op een aantal loze boogjes na
resteren eenvoudige platte nieuwbouwhuizen, terwijl in
het bestemmingsplan duidelijk een kap geëist wordt.
Over dit ontwerp voor nieuwbouw is het laatste woord
duidelijk nog niet gesproken.

Hoewelde sloop van de elf woningen nu wel erg dichtbij
komt, blijven wij hopen dat het tij nog te keren valt. Zo
niet, dan zullen wij blijven ijveren voor een ander dan
het bestaande nieuwbouwplan.
Wij houden u op de hoogte.

Aktiegroep De RamP
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buuí van een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal qebakken'

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

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorer restauranl
SANTPOORT:
B loemendaalsestraatweg B5
OVËBVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247
Z AN DVOORT:
owelb

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

'Van der Vooren, nog een sneetje'

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale veruarming
R i oleri nqe n / o ntstooói no en
CompleÏe badkamer- ön
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d
Geen voorrilkosten E r n r , c I I o r . 5 , 3 r i I v . .

íianl«anscíl6
Vraag vrijblijvend ofÍerte

Loodgieters- en installatiebedrijf
Noorder ïLindorplaan 54
Telefoon 023-242344' I

2015 HL Haarlem

onthoudt één ding
voor kx'aliteil haring

naar:

PHILIP KORVING & ZI\
Ramplaan .1-1 Telefoon 023 '217133
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Daarover spraken z ii

U heeft nog het verslag van twee wijkraads-
vergaderingen te goed: die van donderdag 2g oktober
en van donderdag 26 november. ln oktober werd de
nieuwe wijkruimte in het speeltuingebouw bekeken en
er kwamen al spoedig allerlei plannen op tafel over de
inrichting ervan. ln de komende tijd wordt, rekening
houdend met de al binnengekomen/binnenkomende
wensen van de buurtbewoners, begonnen met de
inrichting ervan. Wij houden ons uiteraard zéér aanbe-
volen bij bewoners die mee willen denken, werken oÍ
kennis en goederen af willen staan.

Blij waren we met het extra geld dat beschikbaar was
gesteld voor een nieuwe speelplek: omdat de direkt
omwonenden er blijkens de reacties op het artikel uit de
december-wijkkrant mee instemden, zou de Lambrecht
van Dalelaan een geschikte mogelijkheid kunnen zijn.
Tenslotte vond er een buitengewoon boeiende dis-
kussie plaats over het Brouwersvaartgebied als stads-
park. Getracht werd om de ideeèn en suggesties te
inventariseren t.b.v. de toekomstige planvorming voor
dit gebied. De volgende opmerkingen werden o.a.
geplaatst:
- rooien illegale beplanting, meer openheid
- herstellen van de zichtlijn op de Grote Kerk
-voorkomen van zicht cip de nieuwe brandweerkazerne
- langzame verkeersroute aan de overzijde Brouwers-
vaart ter ontlasting van het Houtmanpad.
Ten§lotte ondersteunde de wijkraad het initiatieÍ van
Actiegroep De Ramp om buurtbureau Leidsebuurt een
contra-expefiise te laten uitvoeren op de (al dan niet te
slopen) huizen van de Ramplaan.

ïijdens de korte vergadering in november is op dit
laatste punt nog teruggekomen: het wachten is nu op
de gemeente om het verzoek van de wijkraad de
planvormlng die hiervoor nodig is twee weken ',op te
rekken", te honoreren.
De inrichting van een speelplek aan de Lambrecht van
Dalelaan heeft ook een vervolg; na verschillende
reacties van omwonenden die alsnog moeite hadden
parkeerruimte in te leveren, gaan een aantal geïnteres-
seerde ouders bekijken of een tussenvorm te realiseren
is: én speeltuigen, én parkeerplaatsen.
De nieuwe wijkraadsleden zijn vanaf deze dag officieel
geïnstalleerd, zie ook elders in de krant. Omwonenden
van het Willem Dreesplantsoen krijgen binnenkort een
schrijven met informatie over de plannen voor nieuw-
bouw op deze plek.

gepland, steeds de laatste donderdag van de maand!
Tot ziens!

28 januari, 25 februari, 25 maart,29 april, 27 mei,24 juni.
Donderdag 28 juli geen wijkraadsvergadering wegens
vakantie.
26 augustus, 30 septembef 28 oktober, 25 november,
16 december.

Annelies Homburg

D iap rog ram m a's

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van een serie dia-
programma's met als onderwerp:Archeologie in Bijbelse
landen, t.w. lsraë|, Egypte en Jordanië.
De lezingen zullen worden gehouden op zondag 17
januari, 14 Íebruari, 14 maart en 11 april 1993 in het
Speeltuingebouw aan de Croesenstraat S1.
Aanvang: 14.00 uur. Spreker: De heer B. Gabrië|.
Tevens kofÍiepauze.

Lezing 17 januari í993.
Mvsteriën van het Oosten.
Merkwaardige riten en gebruiken, die voortbestaan tot
in onze tijd.

Lezing 11 april 1993.
Wat zal de toekomst brengen
Wat is kenmerkend voor de wereld van morgen?

lnlichtingen:
Mevrouw O. Zonneveld
H. Roozenlaan 30
Haarlem lel: 023-246384

Lezing 14 februari 1993.
Oude schriftrollen vertellen hun geheim.
Het boeiende verhaal van bijbelse en andere schrift-
rollen, die 2000 jaar verborgen lagen in grotten bij de
Dode Zee in lsral. Wat hebben zii ons te zeggen?

Lezing 14 maart 1993.
Het geheim van de Tempelschat.
Petra, de uit rotsen gehouwen stad en Jeruzalem, strijd-
toneel van vele volkeren in vele eeuwen, bevestigen
bijbelse voorzeggingen!

De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op donder_
dag 28 januari. Voor 1993 zijn de volgende data

AsA
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"Wie is wie" in de wijkraad

Sinds de installatie van de wijkiaad, september 1990,
zijn er enige wijzigingen opgetreden in de samen-
stelling ervan. Bezoekers van de wijkraadsvergadering
zijn inmiddels al op de hoogte, maar voor de overige
buudbewoners willen we ons graag (nog eens) voor-
stellen.

1. Marten van Vliet (voorzitter)

2. Johan Galjaard (werkgroep Ruimtelijke Ordening)

3. Annelies Homburg (redakie wijkkrant)

4. Nico van der Fange (werkgroep Verkeer)

5. Henk Wagenaar (penningmeester)

6. Jan van der Boon

7. Frans Meeuwes

8. Flutger Gooszens

9. lrv ElshofÍ (afwezig)

De werkgroep Milieu is nog vakant. Overigens zullen
veel wijkbewoners de vertrouwde naam van Joke
Blansjaar missen. Dat is geen vergissing; na 8 jaar
wijkraadswerk heeft Joke besloten een stapje terug te
doen en ruimte te maken voor nieuwe gezichten.
Hoezeer we haar besluit ook respecteren, het kost wel
moeite haar altijd organiserende en regelende werk en
vooral: haar kennis van zovele zaken, te vervangen!
Joke, we hebben het op "intiemere" wijze al gedaan,
maar ook vanaf deze plek: héél erg bedankt! Toch
hebben je man en dochters je nog niet helemaal terug:
we zijn blij dat je je redaktiewerk voor de wijkkrant nog
voort wil blijven zetten. Je ziet:tóch onvervangbaar.

1

foto:Joke Blansjaar

3

8

/ 5

4

6

Ke n n ilsmaking

Even voorstellen: mijn naam is Johan Galiaard, 39
jaar, getrouwd en 2 kinderen. Zdn 4 jaar geleden zijn wij
in het Flamplaankwartier komen wonen, waarmee een
oude wens in vervulling ging. Mijn vrouw heeft hier
tijdens haar studie op kamers gewoond en sinds die tijd,
begin 70-er jaren, weten we wat een voorrecht het is om
in een dergelijke buurt te wonen. Toen we er ons dan
eindelijk zelf gevestigd hadden leek het mij zinvol en
leuk om ook iets in en voor de buurt te doen. Moeilijk
was dat overigens niet, want al jaren kent het Ramp-
laankwartier een aktieve wijkraad en wat lag dan meer
voor de hand dan hieraan deel te nemen. Door mijn
werk als stedebouwkundige houd ik mij met name op
het terrein van de ruimtelijke ordening bezig en hoop

daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan het
voortbestaan van een plezierig woonklimaat in de wijk,
iets dat niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt.

Na het bijwonen van een aantal wijkraadsvergaderingen
werd het me duidelijk, hoe noodzakelijk een ahieve
wijkraad voor een woonwijk is. Omdat ik me als bewoner
mede verantwoordelijk voelde voor de leefbaarheid in
het Ramplaankwartier, werk ik graag mee in de wijkraad.
lk ben 43 jaar, getrouwd, heb 3 jonge kinderen en woon
7 jaar op de Ramplaan.
Nico van der Fange

vervolg oP Pagina 11
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vervolg van pagina 10

Naam: Frans Meeuwes, Rollandslaan 22. Leeftijd 35

iaar. Gehuwd met Pauline, twee kinderen: Mitchell (5) en
Duncan (1), allebei jongens.
Ben geboren en getogen in het Ramplaankwartier dus
ook gehecht en trots op deze wijk. Vlgrkend bij Malaysia
Airlines als Cargo manager Nederland en Scandinavië.
Waarom in de wijkraad?
1 . Uit interesse met wat er gaat gebeuren in de wijk zoals
n ieuwbouq herbestrati ng, 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, lijh het mij
leuk om daarin mijn aandeel te hebben.
Dus al met al een beetje actiever bezig zijn met wat er in
je omgeving gebeurt, zodat ik hoop gekke veran-
deringen te stoppen, welke het woongenot in deze wijk
negatief kunnen veranderen. Zo veel tijd kost het niet,
dus ik hoop dat er meer mensen interesse krijgen voor
de wijkraad.

M'rjn naamis lrv EIshoff, en ikwoon sinds mei 1990 in
het Ramplaankwaftier. Daarvoor woonde ik in de
Verenigde Staten, waar ik geboren ben. Toch ben ik niet
nieuw in de wijk. Mijn grootouders hebben hier sinds
1934 gewoond en mijn vader is hier opgegroeid. In mijn
kinderjaren -ik ben nu 30- heb ik heel vaak bij mijn
grootouders gelogeerd. lk vond het Ramplaankwartier
en de omgeving allijd zo mooi dat ik besloot hier te gaan
wonen. Als wijkraadslid wil ik het unieke, natuurrijke en
rustige karakter van de buurt behouden. Mijn interesses
liggen dus bij ruimtelijke ordening, milieu, en het
beperken van het autoverkeer door onze wijk. Maar niet
ten koste van het omliggende groen!

lk kan me mijn leven niet voorstellen zonder schrijven,
lezep, letters en papier. Vandaar dat ik met véél plezier
samen met Joke Blansjaar de wijkkranl mag verzorgen.
Daarnaast geef ik part-time les aan de MEAO voor
volwassenen in het vak Nederlands. Tenslotte: (lees: in
de eerste plaats) man en drie kinderen.
Annelies Homburg

Sinds 1985 woon ik met veel plezier in de Ramplaan. De

omgeving ken ik al veel langer; ik heb jarenlang in

Overveen gewoond. Toen ik hier net woonde, wist ik

nauweliiks van het bestaan van een wijkraad af, maar via

de prima verzorgde wijkkrant word je snel met je neus op
de Íeiten gedrukt. Volgens mij is de wijkraad hier tot
dusverre precies wat ze moet zijn: een gevarieerde
groep mensen, maar toch een grote mate van eens-
gezindheid: pal voor de belangen van de buurt. De
reden van mijn belangstelling voor de wijkraad is simpel.
Het Ramplaankwartier is een mooie, gezellige buurt in
een schitterende omgeving. lk wil mij er graag voor
inzetten om dat zo te houden. Tot slot de personalia:
getrouwd, 3 (kleine) kinderen.
Jan van der Boon

Hendrik Wagenaar, provinciaal ambtenaar, 60 jaar. lk
woon sinds oktober 1985 met vrouw en hond in de
Pieter Wantelaan. Een ideale woonomgeving vinden wij
het Bamplaankwartier. Om dat in de toekomst zo te
kunnen houden wil ik graag actieÍ meewerken in de
wijkraad van het Ramplaankwartier

Rutger Gooszen (30), Lambrecht v. Dalelaan 8.
Getrouwd, 2 kinderen (4 jaar en 3 maanden). Beroep:
Marineofficier, momenteel op de Admiraliteit in Den
Haag.
Woont sedert mei 1989 in het Ramplaankwartier.
Wijkraadslid geworden omdat ik me wil inzetten voor het
behoud van het karakter van de wijk, en op de hoogte
wil blijven van plannen van gemeente e.d. die de wijk
aangaan. Lid werkgroep Ruimtelijke Ordening.

Als voorzitter inmiddels al meer dan twee jaar actieÍ.
Nadere introductie eigenlijk overbodig en maandelijks te
bezichtigen tijdens de wijkraadsvergadering. Enkele
karakteristieken: 31 jaar, samenwonend met Monique,
aÍgestudeerd in de Bedrijfseconomie en Sociale
economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam,
huis-, tuin- en keukenman, doe het zelver, milieu-
vriendelijk, natuurlieÍhebber, reis- en zwemlustig (vooral
in de Houtvaart natuurlijk), van origine Santpoortenaar.
Marten van Vliet
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'.,1 Tabaksspecialist
A.J,M. Bisschops
Zijlweg 6. Overveen.

Tel.:277390

,7f)

Uw adres voor de betere sigaren o.a.:
de Heeren van Ruysdael - Balmoral -

- Justus van Maurk - Oud Kampen etc
En niet te vergeten onze eigen 'Gouden 6'sigaren reeds

bekend om de kwaliteit en lage prijzenl!!

Tevens verkopen wij Luxe artikelen, kranten,
tijdschriften, wenskaarlen, kerstkaaÉen,

nat. strippenkaarten, Lotto- en ïoto en

STAAT-SLOTEN!!!
- kopiéren 0,25

CD

Postadres
Krokusslraal 49
2015 AE Haartem
Tel (zaak) A23-244826

(prrve) 023 -312314
Fax 023.217018

I Orchidee Hoqrlem BV Rockoertshof

Tussen hotf negen en tÍen gebeld,
's middogs uw bloernstuk tÉuis besteld.

Prijzen vonof f B.S0 Tetefoo n: 24 48 26

WIJNHANDEL SE,D[RI' I 987
o sy6lallet ln *[nen en gcdistillerd

rPiut5mrvlo cn adr4ern

ral uw bestclliagen gnlic m huis

Blemeodulswcg U;l . 20Sl GO (Jven,ecn - t4L (021) . 25 12 !X)

toobgieteti-in§ta[tatie[eDdff firrno $ofiman

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

Hendrik Roozenloon 16,2015JN Hoorlem, Tel 02: i:::'r :51003

Be1 voor meer informatÍe of vrljblr;,,E11 .":fferte.

Nieuws van de Beatrixschool

Trekking Zonnebloem-loterij

Heeft u in september j.l. o.a. op ons buurtfeest loten
van de Zonnebloem gekocht? De trekkingslijst ligt
momenteel ter inzage op de volgende adressen:
Mevrouw T. Spruijt, Ramplaan 54,
V.S.B. bank aan de Ramplaan.

Houdt u er rekening mee? Kinderen die 4 jaar worden
tussen I ohober 1993 en 1 oktober 1994 moeten
beslist vóór 1 maart 1993 aangemeld zijn op de Beatrix-
basisschool, Blinkertpad 3. Ook al woont u in het
Flamplaankwarlier: een plek voor uw kind is na deze
datum niet meer gegarandeerd.
Het team wenst u prettige feestdagen.
Jan van Leeuwen, direkteur

12
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Ouderencontact Overveen

Op de valreep ontvingen wij het programma van
ouderencontact Overveen voor dè eerste helít van
1993. Hieronder treft u het programma tot en nret
februariaan.

Hij straalt weer!

Het zal u niet ontgaan zijn. Hij staat en straalt weer. ',De
kerstboom." Dat de Íirma ArtiÍleur onze wijk een warm hart
toedraagt blijkt ook nu weer. Geheel belangeloos
zorgde zij er weer voor dat de kerstboom er niet alleen
kwam, maar......ook opgezet werd, (wat een heel kanruei
is). Ook willen wij de Íirma Korving niet vergeten. Zij
leveren de stroom en....zodra Frits de stekker in hei
stopkontakt steekt, straalt de boom weer prachtig.
Beiden heel erg bedankt.

Dinsdag 5 januari is er om 13.30 uur een H. Mis in de
dagkapel, daarna houden wij onze Nieuwjaarsínstuif met
een hapje en een drankje. Op dinsdag 2 februari is er
wederom om 13.30 uur een H. Mis in de dagkapel.
Aansluitend vindt de sociëteitsmiddag plaats. Op
dinsdag 12 januari,lg januari, 26 januari, 9 februari, 16
februari en 23 februari vinden weer de sociëteits-
middagen plaats. Op de laatstgenoemde datum zullen
we vastenavond vieren. Natuurlijk bakken de dames
weer heerlijke oliebollen en appelflappen. Ook een
drankje zal deze middag zeker niet ontbreken.
Voor informatie over dit programma of andere zaken
betreffende Ouderen Contact kunt u bellen naar H.
Elzinga, tel. 241810
In de wijkkrant van februari 1993 volgt de rest van het
programma.

GiÍt

Wij ontvingen van H.L. een gift van f 25.=, waarvoor
onze hartelijke dank.

#'



'Nij zijn sinds kort lid van de AfMCO groepll!
Amco is met meer dan 200 vakzaken de grootste vrinkelketen van Nederland

enlijk in, dus nog voordeliger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen, nog grotere
Amco-zaken kopen gezam
sodering, nog meer servi

* Delicatessen van Kaatie bii de Sluis* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas

r Mövenpick ijs
* Treasure tea

tsloemendaalse ,,,e;2e7 - Overveen - Tel.260732
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Het juiste ADRES voor al uw

Garen enVoering
Band en Ritsen

lVlanchetten en Boorden
Krriestukken

Elastiek

en nog

veel meer !

F-L\IPI.AAN 48
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Bro.na^órtlraEaí 267
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r.r 021.26071,2
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NVI\4 HYPOTHEEKSHOP

ASSUFIANÏIESHOP

Ívlet ingang van 14 december 1992

nemen wij onze nieuwe kantoren in gebruik

E JN3OOI\/STRAAT 96

COEB : POSTBUS Z1CÉ,2AO2CG HAARLEÍ\I

TET-EFOON 242A82
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inleveren Vm maandag 25 januari op de volgende adressen: Hospeslaan 44 Bamplaan 37
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

Reparatiedienst alle merken
WASMACHINES . KOELKASTEI{

VAATWASMACHINES
KOOKPLATEN

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES

seven wil3 MAANDEN GARANTIE

023-322827
KANTOOB

De zaak van vért rouwen

StagerU
SCHAAPTR

RAMPLAAN 38 Tel. 023- 24 61 61

?A

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812

SCHALKWIJKERSTFAAT29 2033 JC.=À)( 023 352BOO

LICHÍ KRACHT BEVEILIGINGS. EN

NOODSÍROOMINSTALLATITS

I,IEEÍ REGEL EESÏURINGS. EN

GTLUIOSTECHNlEK

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

-{ 
)-PANEEL EN KASTEOUY/

ELEK T RONIIA

AARD]IIG

L..nd.íl Lr."",,'11rààt 105

2015 JT flrli.m

Tcrí,r,.r nll 2.1:tr4

,» EFK END_ I NS TA LLAÍEUR
rl-lk-

r CXIK REP,ARATIE t
TSTCFZIJIGEBS /BÀDlO'
. IV/VlDÉO Ef,J Z- .
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UW F'JNBAKKEB

N.!Ír..mrtrr.t 12 - r.1.35a902

v.Zogpclcnplcin95 - t l-350700

Engclcnburg 7t . l.l.3ii(Xl7
Rrmglren52 -t.1.2a10í3
Winkalccntrum AmírrdamíÍltt
Gcd.Hcrcnsingcl6 - 16;.359111
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.N KWARRETJE VOOR EEN

S PARRETJE

Voor de vierde keer al weer organiseert de gemeente
Haarlem de aktie Kwarretje voor een Sparretje. Waarom
ook al weer? Wel, de kerstbomen versieren het einde
van het jaar. Wanneer de feestdagen voorbij zijn,
worden de ballen en slingers opgeruimd. Het boompje
heeft zijn dienst gedaan, de naalden vallen uit. Dat
betekent dat het sparretje dood is. Maar wat doen we er
dan mee? Er zijn allerlei manieren te bedenken om oude
spullen opnieuw te gebruiken. Ook kersbomen kunnen
heel goed opnieuw worden gebruikt. ln het hout van de
kerstbomen en ook in de naalden zit hars, waardoor het
hout niet zo vlug kan verteren als andere soorlen hout.
Als je de bomen fijn hak kun je de snippers gebruiken
om bijvoorlceeld paadjes te maken in plantsoenen. Ook
kun je met een dikke laag kerstboomsnippers de grond
afdekken. Dan kan er geen onkruid meer groeien omdat
er dan geen licht meer bij komt. Na een tijdje zal het hout
wel gaan veileren. Het is natuurlijk materiaal en daarom
zijn er altijd wel bacteriën en schimmels die het
afbreken. Tot slot blijven er alleen plantenvoedende
stoffen over. Daar groeien weer nieuwe planten van, of
bomen, misschien wel weer een nieuwe kerstboom.
Dus.... oude kerstbomen inleveren!
Voor elke boom die je inlevert ontvang je een kwartje en
een lootje. Met dat lootje heb je kans een kado-bon te
winnen.
De lootjes worden getrokken op woensdag 6 januari
1993, om 16.00 uur op de plaats waar je het lootje hebt
ontvangen.
De bomen kan je inleveren bij de speeltuin in de
Croesenstraat, en wel op: maandag 4 januarivan 15.30
tot 17.00 uur, op dinsdag 5 januari van 15.30 tot 17.00
uur en op woensdag 6 januarivan 13.00 tot 16.00 uur.

50 jaar getrouwd!

Op 12 januari 1993 wordt er in de Noorder Tuindorplaan
36 feest gevierd. De heer en mevrouw Jansen-van Zij
gedenken op die dag het feit dat zij 50 jaar geleden in
het huwelijk traden. Rein en Cor (voor velen) kun je
gerust Tuindorpers van het eerste uur noemen. Rein
kwam rond 1930 met zijn ouders vanuit Haarlem Noord
naar de schitterende nieuwbouw aan de Noorder
Tuindorplaan. Zijn moeder was n.l. astmatisch en de
huisarts vond het raadzamer om in een wat gezondere
omgeving te gaan wonen. Aanvankelijk wilde het gezin
zich in het (hoek)
pand van de winkelgalerijvestigen, waarin nu de V.S.B.
zetelt. Vader Jansen wilde daar een rijwielhandel
beginnen.
Het bruidspaar leerde elkaar kennen bij dansschool
Schröder. Zijwas 17, hij 25iaar. Ze kregen een stevige
verkering, die toch later weer uitraakte, vreeën beiden
kottstondig met een ander, maar Amor had kennelijk de
eerste keertoch raak geschoten.
Ze trouwden in 194Q; ondanks de oorlog heel deftig in
een koetsje. Een bruidsboeket was echter niet geluh.
Wel was er een, gigantische pan erwtensoep, gemaak
door vader Jansen. Na het huwelijk trok het kersverse
echtpaar in bij de ouders van Rein. Ze kregen een zoon
en een dochter en hebben inmiddels 5 kleinkinderen.
Rein werhe 33 jaar als metaalbewerker en later als
werkvoorbereider bij de firma Beynes. Cor zorgde voor
huis, kinderen en schoonvader. Een grote liefde van
Rein was het berijden van een motor met zijspan.
Daarmee nam hij deelaan cross-wedstrijden. Cor was tot
de sluiting van het Stoopsbad een aktief zwemster.
Ondanks hun leeftijd (Rein is 80, Cor 72) zijn beiden op
dit moment nog steeds energiek en goed gezond.
Reins verklaring daarvoor is: een geurig sigaartje. een
lekker borrehje en een goed stukie vlees!
De wijkraad wil Flein en Cor, en hun kinderen en
kleinkinderen heel harlelijk gelukwensen met dit SO-jarig
jubileum en wensen hen samen nog veel gezonde
jaren toe.

Joke Blansjaar

Schrijfavond
Amnesty lnternational

ledere laatste woensdagavond van de maand wordl ,'n
schrijfavond voor Amnesty georganiseerd in één van de
zaahjes van het Kerkelijk Centrum, aan de Flamplaan. De
eerstuolgende bijeenkomst is: woensdag 30 december.
VanaÍ 20.00 uur bent u van harte welkom.

Els Toeset
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Een denneboom voor Heksje Huzzebuz
een kerstverhool om (voor; te lezen

BENG!
Met een spinnijdig gezicht slaat Heksje Huzzebuz de
scheve deur achter zich dicht. Zij is boos. Héél boos.
Met haar kromme rug schuifelt ze driftig naar de
gammele leunstoel. De zwarte kat schiet al blazend nét
op tijd van het kussen aÍ, want Heksje Huzzebuz ploft
zomaar neel zonder te kijken.
"Bah! Bah! Bah!" kraah ze met haar heksenstem. "Zo is
er niks meer aan! Niks, niks!"
Ze heeft ook eigenlijk wel gelijk. Het héle jaar door heeft
ze zo lekker kunnen werken. Elke avond, zodra de
eerste donkere slierten van de avondlucht boven het
dorp gaan hangen, klimt ze met een schel kakellachje
op haar knoestige heksenbezem. En dan gaat ze! Eerst
een rondje om de torenspits. Steentjes gooien tegen
de ruiten. Retteklets! Bonken op de deuren.
Bonkebonk! De draden van de lichten eruit trekken,
zodat al die malle mensen van het dorp bibberend en
klappertandend in een hoekje kruipen. Brrrr! Dan giert
Heksje Huzzebuz het uit, en als die malle mensen dan
zenuwachtig de gordijnen dichttrekken en de deuren
op slot draaien en de grendels ervoor schuiven, dan gilt
ze van de pret. Ja, Heksje Huzzebuz houdt van haar
werk.

Maar nu!Toen Heksie Huzzebuz zoëven haar rondie om

de torenspits wilde maken, gevolgd door een mooie

scherpe duikvlucht door de dorpsstraat, kon ze nog

maar nét op tiid haar bezem optrekken: want daar, dwars

over de weg heen, was een grote sliert gekleurde

lampjes opgehangen. Gekleurde lampjes! Hola! Dàt zag

ze nog maar net op tijd, zeg.
Als dat nou alles was, had Heksie Huzzebuz er nog wel

wat van kunnen maken, van haar werk. Maar toen! Het

gillen in de schoorsteen misluhe verschrikkeliik. ln de

huizen zaten helemaal geen bibbermensen, welnee: in

de kamers zaten die malle mensen te lachen en te
praten en te zingen en lekkere dingen te eten..... en ze

hadden het daar zó druk mee, dat Heksje Huzzebuz er

niet eens bovenuit kwam nota bene! De draden van het

licht eruit trekken was al net zo'n flop. Want wat was dat?

Het blééf licht in de huizen. Met woedende, schele
ogen had Heksje Huzzebuz naar binnen gegluurd. Krijg

nou wat! Overal stonden kaarsen te branden! De

uitgegane lampen werden niet eens opgemerkt...

Sissend van woede had Heksie Huzzebuz haar
bezemsteel een scherpe bocht laten maken en ze was

zonder nog één enkele gil onmiddellijk weer naar huis
gesjeesd. Nee, zó was er niks meer aan. Niks!

Op dat moment wordt er geklopt. Brommerig staat
Heksje F,uzzebuz op. Wat nu weer? Weer kletspraatjes
van Tanneke Toverkoi? Daar staat haar hoofd nou

heleméól niet naar.

Ja, 't is inderdaad Tanneke Toverkol, die daar aan de

deur staat, Maar wat sleept ze daar achter zich aan?

Takkebossen? Belachelijk!
'Hihihill gniffelt Tanneke Toverkol, als ze de deur
openduwt. Kijk eens wat ik heb? Doe je mee?"
Heksje Nuzzebuz snapt er niets van. Maar dan begint

Tanneke Toverkol te vertelllen" Dat één keer in het jaar

de malle mensen uit het dorp iets bijzonders doen. Dat

ze dan een sparreboom omhakken, en dat dan een

denneboom noemen. Dat die denneboom in een bak

met zand gezel wordt, en dat ze dan die boom
volhangen met mensenpruilen. Ën dat die malle
mensen er dan omheen gaan zitten, en lekkere dingen
gaan eten en dat ze er soms zelfs liedjes bii zingen ook'
"..... en nou dacht ik zo, " grinnikt Tanneke Toverkol,
"dat moesten wii ook maar eens gaan doenl"
Heksje Nuzzebuz snuift. Aha! Dus dàt was hetl Dóàrom
kon ze vanavond niet werken: de mensen hadden het

veel le druk met dat dennebomengedoel "Eén keer per

iaar?" vraagt ze nog, argwanend naar de denneboom
loerend die -ranneke Toverkol achter zich aan sleept.

"Eén keer per jaar," knikt Tanneke Toverkol.
"Nou, vooruit dan!" gromt Heksle Huzzebuz. Ze trekt
een stekelige distelplant uit een gebarsten bloempot en

propt de denneboom erin. En dan gaan de dames aan

de slag. Nee, kaarsies hebben ze niet, en ook geen
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vervolg van pagina 1B

kerstballen en klokjes en slingers en engelenhaar. Maar
ze hebben wél vleermuisjes en uiltjes en zwafie katten
en kraaien en slangen en spinnen en kakkerlakken ...en
in een mum van tijd hangt de boom vol heksenspullen.

Tevreden lopen Heksj e Huzzebuz en Tanneke Toverkol
om de boom heen. Welzeker, die malle mensen hebben
toch wel eens lollige ideeën; zo'n saaie denneboom ziet
er opeens veel grappiger uit. Met z'n tweeën gaan ze op
een gammel bankje zitten. Wat nou?
"Nou, eten, en zingen natuurlijk!" grinnikt Tanneke
Toverkol. Ze grabbelen meteen in laatjes en doosjes en
potjes en pannen. En al gauw smikkelen ze van de
heerlijke spinnekoppebroodjes, de glimwormengelei en
de donderkoppendrab. Ze eten heerlijk. net als die
malle mensen. Dan krijsen ze vrolijk en vals van "O
draakje spuw je vuurtje uit" en "Zeven schele schar-
minkels zaten in 't moeras" en "Zo fijn zo fijn op een
ijzigkoude bergspits te zijn" - afijn, al die oude
heksenliedjes die ze nog op de heksenakademie had-
den geleerd. En ze vinden het heerlijk, zo 2ingen.........
net als die malle mensen.
De twee heksendames kijken elkaar aan. Ja, dat was
een goed idee. Eén keer per jaar; want morgen is alles
weer als altijd. Toch? Net als bij die malle mensen.

Annelies Homburg

NaschriÍt Buurtfeest

ln het verslag van het buurtfeest van september zijn een
aantal zaken onvermeld gebleven, die wii u toch graag
alsnog willen laten weten. De eerste drie prijswinnaars
van de eier-gooi-wedstrijd, georganiseerd door de
winkeliers, werden met naam en priis genoemd en van
harte gefeliciteerd, maar ook de overige prijzen waren
de moeite van het vies worden waard! Volledig-
heidshalve vermelden we hier dus de volledige lijst van
gul-gevende winkeliers: Bakker Vink, Bouchier,
vishandel Korving, Het Fruitpaleis, kapper Robert,
slagerijSchaaper, de V.S.B en Artifleur. Héél erg veel
dank, ook namens de prijswinnaars.
AH
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De wijkraad wenst u allen
een zeer voorspoedi glgg3 
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HUuw tas le zwaar?
wij brengen haar

+lET FRUITP'HI.rEIS

Groente & Fnuit uoor iedere beurs
Rarnrp I aan 42 te I : 242334

BIJ HET FRUITPHLEIS ffLLEEH KUHLITEIT

Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland
Gezellig oud-Hollandse st'eer

Uitstel<ende keulcen

7 dagen per raeek geopend

V olop p arkeer gele genheid

Ook zaalaerhuur

RamplaanL2S, Haarlem.
Tel eÍoonnu mme r : 023 -240532

Gazelle
vccR F.N DISKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN lcce'o sERvrcE BOLLATD
I'IEER DAN 1--141Y5 EEUW FIETS€N-VAXKENNIS
o REPARATIES
O ALLE MAÏEN BAI'IDEN
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ook voor olle scortan Phrlrps glocilompcn,
T L - burzen en elel<lro- moteriool
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