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Toen 2OO iaar geleden Sijmen Reinierse (nog niet met ij!) van zijn timmermansbaas
Willibrordus van Horstock de winkel met het woonhuis overnam, was dat de eerste stap
om nu, twee eeuwen later, ditzelÍde bedrijf de eretitel "hofleverancier" te mogen laten
voeren. Het woonhuis is inmiddels kantoor geworden, omringd door een doe-hetzelfwinkel, een schilderswerkplaats, een loodgietersbedrijf en een machinale
houtbewerking. Op deze foto, gedateerd in de vijÍtiger jaren, ziet u naast het pand van
Rijnierse nog de wijnhandel "De Oude Tol" in vol bedrijf, geflankeerd door de
bloemenwinkel van Barnhoorn. De daarnaast gelegen kruidenierszaak van Van Wijk is
helaas op deze Íoto niet meer te zien.
Ook de redaktie van de wijkkrant Ramplaankwartier wil de familie Eldering, die de bouwen schildersfakkel van de dynastie R ij'nierse heeÍt overgenomen, van harte geluk
wenseri met het 200-jarig jubileum!
AH
foto: beschikbaar gesteld door A.T.H.M. Eldering
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Wij maken dagelijks bloemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wijgiatis.

l

Wij zijn gespecialiseerd in

hebben dagelijks leuke aan
biedingen in bloemen,
b oeiende en groene planten.
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Tevens leggen wij de mooiste
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sierbestrating en beplanting.
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Wij hebben de allernieuwste
best ratin gsmaterialen.
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Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.
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Nieuwbouwplan Pieter Wantelaan vordert snel
Het stuk genreentegrond (zie tekening) aan de Pieter Wantelaan/Gilles
Schoolmeesterlaan (bij het Willem Dreesplantsoen) zal, als het aan de
woningvereniging Randstad ligt, een bijzondere bebouwing krijgen voor senioren.
Hiervoor heeÍt Randstad een ontwerpteam ingesteld, waarin de wijkraad,
vertegenwoordigers van een tweetal woongroepen Kennemerland 50+ en Samen
ZelÍstandig, gemeenteambtenaren van Volkshuisvesting en Stadontwikkeling en
uiteraard twee medewerkers van de woningvereniging zijn vertegenwoordigd.
Al in een vroeg stadium is de wijkraad benaderd om deel
te nemen in het ontwerpteam. De wijkraad op zijn beurt
heett in de vorige wijkkrant een oproep gedaan aan
geïnteresseerde wijkbewoners om als vrijwilliger mee te
denken in een werkgroep. Twee omwonenden hebben
zrch tot nu toe als vrijwilliger aangemeld. Een werkgroep
binnen de wijkraad zal vanat half februari regelmatig in

overleg treden met alle betrokkenen. Vrijwilligers
kunnen zich nog tot half maart bij de wijkraad aanmelden.

.

.

Handhaving van de parkeernorm van één huishouden: één auto. Dit betekent dat er parkeergelegenheid gerealiseerd moet worden. Twee mogelijkheden zijn het creéren van garages onder het
gebouw en/of een beperkte parkeerstrook op de
Pieter Wantelaan. Parkeren op het terrein wijst de
wijkraad af.

De wiikraad signaleert dat er een tekort is aan
seniorenwoningen in de wiik. Gegeven de toenemende vergrijzing zouden dergelijke woningen

Programma van eisen
Eén van de eerste taken van het ontwerpteam was het
opstellen van een programma van eisen. ledere partij
had haar eigen wensen en behoeften. De eisen van de
wijkraad zijn in de wijkraadsvergadering tot stand
gekomen
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Deze waren in het kort als volgt.

.

De stedebouwkundige randvoorwaarden van de
wijkraad zijn: het behouden van zoveel mogelijk
groen (tuindorpkarakter) gekoppeld aan een relatief
klein bebouwingsoppervlakte. De bebouwingshoogte zou niet hoger moeten zijn dan de omliggende bebouwing, te weten 3 lagen hoog. De
voorkeur van de wijkraad gaat uit naar een gestapelde
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gebouw met een ranke, slanke vorm. De architectonische vorm moet passen bij de kwaliteiten van de
omgeving.
Gezien de betrokkenheid van de buurt moet er in
overleg met de wijkraad minimaal twee inspraak-

avonden worden gehouden

in de buurt.
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De

inspraakavonden moeten plaatsvinden op twee
belangrijke momenten: bij het gereed zijn van het
voorlopig schetsontwerp en vlak voor de indiening
van het definitieve bouwplan.
(Bij indiening van het definitieve bouwplan kunnen
bezwaarhebbenden uiteraard altijd via de normale
(gemeentelijke) procedures hun bezwaren kenbaar
maken.)
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wij zí1n I id van de AMCO groeP! ! !
Àmco is me t meer dan 230 vatczàfen de grootste winkelketen van
Nederland. Amco-zaken kopen gezamenliJf in, *l= nog voordeliger. wij b,ieden u hierdoór: nog scherpere prijzën, nog grotere
sorteriqg, nog meer service.
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* Delicatessen van Kaatie biide Sluis
* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick iis
* Treasure tea
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Dok - Rioleringswerk, Lood' en Zinkwerk, Sonitoir CV Gos 'Woter
Hendrik Roozenloon 16,2015
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Uw adres voor de bstere sigaren o'a.

De Heeren van Ruysdaet ' Balmoral ' Corps Diplomatique'
Justus van Maurik' Oud Kampen - Huiftar - De Oliíant etc'
En niet te vergeten onze eigen ,,Gulden Zos" sigaren, reeds be'
kond om de kwaliteit en lage priizenll!

Tevens vorl<open wij luxe artikelen, ktantet\ tiidschrifton, wenskaarlen, nat.
stippenkaàden, lotto on lolo en

STAAT§LOTËN!!!
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voor doorstroming binnen de wijk kunnen zorgen,
mits de woningen ook voor wijkbewoners beschik-

Architektenkeuze

baar komen.

Zowel de eisen van de gemeente, de wijkraad, de
woongroep als Randstad werden opgenomen in het
programma van eisen. De volgende Íase die het

De laatste 'eis' bleek eenvoudig vervuld te kunnen worden. Maar liefst acht echtparen ui1 het Ramplaankwarlier
zijn lid van één van de woongroepen,
De inÍormatie-avonden zijn ook toegezegd. Hierbij zal
eveneens de architekl uilleg geven over zijn ontwerp.

Omwonenden krijgen dan de gelegenheid om hun
mening over het plan te geven
De verwachting is dat de eerste informatie-avond in
maart en de tweede tn mei zal plaats vinden. De direct
omwonenden zullen hiervan op de hoogte gesteld
worden.

meteen al af wegens werkzaamheden in Suriname.

ledere belangengroep mocht een voordracht doen. De
wijkraad koos voor de Ley, H. Wagner en Brakel & Buma

(in die volgorde) In het ontwerpteam krijgt iedere
belangengroep de gelegenheid om een tweetal voor te
dragen. De keuze valt, na een goede discussie,
uiteindelijk op Brakel & Buma (met architekt Brandtjes) &
H. Wagner.

Knelpunten
Ook de woongroepen hadden hun specifieke eisen,
die vooral gericht waren op de interne plattegrond en de
aanwezigheid van specifieke functies, zoals de
aanwezigheid van een lift, een gemeenschappeli.jke
ruimte en voorzieningen voor invaliden. Een belangrijk
punt voor alie partijen was eveneens dat de hoogte van
de huur maximaal/ 1.000,-- bij oplevering is.
ledere partij droeg een aantal eisen bij aan het
programma van eisen.
Stadsontwikkeling (gemeente Haarlem) had in grote
lijnen dezelfde eisen als de wijkraad: 'urban villa'achtig
ontwerp van bescheiden omvang met kwalitatief
hoogwaardige uitstraling. Kortom één gebouw in het
groen waarin alle Íuncties zijn opgenomen. De hoogte
van 3 lagen, ongeveer 9 meter heeft de voorkeur. Dit
komt ongeveer neer op 12 zelÍstandige woningen. Maar
over 16 woningen valt te praten. Een solitaire
toevoeging, geen dominante schoenendoos.
Randstad als uitvoerende instantie legt naast kwaliteit
van het ontwerp, vooral de nadruk op de technische
eisen en de Íinanciële haalbaarheid van het projekt. De

woningvereniging

ontwerpteam moest doorlopen, was de voordracht van

twee architehen uit een door Randstad opgegeven
groep van zes: Brakel & Buma, Buro Schipper, Van
Oostrum, H. Wagner, LaÍour en De Ley. Lafour viel

wil

komen

tot

minstens

ZO

zelfstandige woningen, oftewel 4 lagen. Maar twee
lagen van tien woningen is ook een optie.

Hans Wagner architekt
Twee weken later mochten beide architekten een
presentatie houden voor het ontwerpteam. Beide
presentaties voldeden aan de verwachtingen. Opvallend was dat beide architekten terdege rekening
houden met de kwetsbaarheid en openheid van de
omgeving. Na een zorgvuldige afweging wordt gekozen
voor de architekt H. Wagner, hoewel het volgens een

ieder net zo goed Brandljes (Brakel & Buma) had
kunnen zijn: de beide bureaus ontlopen elkaar niet
veel. De keuze voor Wagner werd vooral ingegeven
doordat het zijn eerste project in Haarlem wordt: zijn
visitekaartje. Daamaast heeft hij in Amsterdam laten zien
dat hij met beperkte budgetten uitstekende ontwerpen
kan maken.
Eind Íebruari zal Hans Wagner zijn eerste presentatie

geven, waarbij vooral de nadruk gelegd zal worden op
stedebouwkundige en architektonische kwaliteiten van het
(voorlopig) ontwerp.
Wij houden u op de hoogte.

de eerder gesignaleerde knelpunten: de

Marten van Vliet

Spanningsveld
Na het uitwisselen van standpunten in de
ontwerpvergadering werd duidelijk dat er een belangrijke spanningsveld lag. Dit wordt veroorzaakl doordat
gemeente en wijkraad niet hoger dan 3 lagen,lZ of 16
woningen, willen bouwen en zoveel mogelijk groen
willen behouden. Randstad en de woongroepen
hebben de voorkeur voor 20 woningen, omdat anders
de financièle haalbaarheid lastig wordt en de huurprijs
van / 1.000,- niet te realiseren is. Kortom: het kiezen
van een architeh die een zinvolle oplossing kan geven
voor dit spanningsveld was de volgende stap.

Heel hartelijk gefelic

teerd,

KAPPER ROBERT, met

de heropening van de zaak.
Het ziet er prachtig uit en
wij wensen jou en je tean

veel suksès!
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Orchidee Hoorlem BV Rockoerrshof
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Tussen holf negen en tien
's
Posladres:
Krokusstraal 49
2015 AE HaaÍtem
Tel. (zaak)

gebeld,

middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f 8.50

Telefoon: 24 48 26

023-244826
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurtvan een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanlerie
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

HEEMSTEDE:
Binnenleg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloe mendaalsestraatweg 85

OVEBVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247
ZAN DVOO RT:
Tolweg 6

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

'Van der Vooren, nog een sneetie'
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lnformatie uit De Blinkert

Daarover spraken
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U heeft allen onze verlcouwing reeds kunnen zien. Het
gaat goed en vanaf maarl hcren rvlj de kamers op de
eerste en de tweede etage te k-nnen gaan gebruiken.
Zijzijn bestemd voor diegenen dre tijdelijk opgenomen
moeten worden.

Op de wijkraadsvergadering van 17 december j.l. (voor
het eerst in de vrijgekomen ruimte van het
speeltuingebouw) is uitvoerig verslag gedaan van de
uitstekende relatie tussen de wijkraad en woningvereniging Randstad. Deze woningvereniging is door
de gemeente Haarlem aangewezen om het braak-

ln de Blinkert zijn vele buurlgeroten reeds aktief bij het
bieden van allerlei hand-en spandlensten. Met al die

vrijwilligers zijn wij heel b i t'lede dank zii hun inzet
kunnen wij veel voor de be"'crers doen.
Maar.... we zouden graaE n3g ee,n paar mensen erbij
willen hebben, o.à, Vo,lr I ei onderhoud van ons
aquarium. Reeds jaren v,3':t c t pronkstuk in de hal
dagelijks bijgehouden dccr ee' en dezelfde heer. Wij
zoeken nu naar iemand C e er lteresse in heeft om
samen met hem deze zcr -: cp z ch te nemen.
Ook voor de alarmÍurl:t a lr de aanleunwoningen
kunnen wij een kleine ui::reic ng gebruiken. Dit houdt
in dat u zich opgeefl o.n eenmaal per 1O à 12 weken
een week besch kbaar :e Z lr-r offi in een aanleunwoning
te gaan kijken u,an"eei' :aar alarm geslagen wordt, van's
avonds hatf eH tcl s morgens half acht.
U haalt de sleuiel ^ het huis. wanneer de nachtzuster u
gebeld heeft. U .'aaEi zich misschien aÍ, waarom onze
nachtzuster daar . et heen gaat. Echter: er is één
nachtzuster rn h, -c en die mag natuurlijk niet het
gebouw uitlopen
Woont u ronCcn" Ce Bi nkert en wilt u over deze en
evenluele andere ia<:n als vrijwilliger iets meer weten,
belt u dan eens oD

liggende terrein aan de Pieter Wantelaan (t.o. het
wandelpad naar de Beatrixschool) te bebouwen. Omdat

hier een "bijzondere bestemming" op rust, heeft de
wijkrqad gekozen voor de volgende algemene lijnen.
.

1. hoogte beperken ten opzichte van de omliggende
bebouwing;

2. bebouwing voor een speciÍieke doelgroep:

seni-

oren;

3. woningen moeten mede beschikbaar zijn voor
bewoners uit het Ramplaankwadier;

4. sterke betrokkenheid bij de architectenkeuze;
5. geen villa-achtige ontwerpen;
6. kwaliteit;
7. bebouwingsoppervlakte van de kavel zo

klein
mogelijk en derhalve zoveel mogelijk behoud van
het "groen".
Voor de omwonenden en wijkraad worden door woningvereniging Randstad in een vroeg stadium, (bij het
gereedkomen van een schetsontwerp) informatieavonden georganiseerd.
Zowel de wijkraad als de omwonenden worden dus
nauw belrokken bij dit project; deze woningvereniging
heeft er blijk van gegeven een constructieve samenwerking als normaalte beschouwen!
De verkeerswerkgroep doet verslag van de wijkschouw.
Geconslateerd werd dat de Vlaamseweg volledig
herbestraat moet worden, evenals diverse straat- en
stoepdelen van de Ramplaan. Bij de Dekamarh en de
Schoonoordlaan moeten de parkeerpalen herplaatst
worden en invalidevoorzieningen hersteld.
Op de wijkraadsvergadering van 28 januariwerd o.a. de
brief van de gemeente besproken waarin de mede-

deling werd gedaan dat binnen het Ramplaankwartier

gcgn vrachtauto's en bussen geparkeerd mogen
worden. De dichtstbijzijnde toegewezen parkeerplaatsen liggen in Oosterduin oÍ op het Emmaplein.

Ook de plannen voor de bebouwing aan de Pieter
Tot slot: Zalerdag 27 maat van 10.30 tot 14.30 uur is er

Wantelaan, de sloop aan de Ramplaan, de weilanden bij
Elswout en het Brouwersvaartgebied passeerden de

loterij, een rad van avontuur. enz. Tot ziens!

revue. U wordt van harte uitgenodigd hierover mee te
komen praten op elke laatste donderdag van de maand
in het speeltuingebouw aan de Croesenstraat!

C.J. van Gendt, directrice

Annelies Homburg

weer onze grote jaarlijkse BRADERIE! Er is dan van
alles te koop: handwerken, kleding, meubels, er is een
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lngezonden

Voortgang nieuwbouw Ramplaan 86-106
De sloop van de Ramplaan 86-'t06 is een feit.
Omstreeks 18 januari is de aannemer daarmee begonnen. De overgebleven bewoners ziin verhuisd naar een
wisselwoning. De openbare zitting van de commissie
Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Coördinatie Sociale Vernieuwing (sector Bouwen, Wonen en
Economie, oftewel ROEZ) van de gemeente Haarlem
heeft als resultaat gehad dat die commissie het
bouwplan heeft afgekeurd. Kern'van het door ons
aangevoerde bezwaar was het atwiiken van het
bestemmingsplan en het niet passen van de woningen
in de omgeving door met name het ontbreken van de
kap. Maar ook het met 2 meter naar voren plaatsen van

via de pers ook richting de politiek werd geuit.
De woningbouwvereniging tracht nu via de pers en de

de woningen stuitte bij sommige partijen op bezwaar.

bewoners de omwonenden van deze problemen de
schuld te geven. De houding van de woningbouwvereniging getuigt van minachting van de politiek door
op de politieke besluitvorming vooruit te lopen.
Wij hebben begrip voor de houding van de bewoners
die van de woningbouwvereniging de keuze kregen
tussen het wind- en waterdicht houden van hun
woningen oÍ nieuwbouw. Geen echte keuze. Wel willen
we opmerken dat tijdens de vergadering d.d. 24111191
van de woningbouwvereniging met de bewoners één
der bewoners vroeg 'of dit ontwerp niet te modern is
voor de omgeving' en tevens opmerhe dat'een plat dak

Het is duidelijk dat als de nieuwbouw wel

niet mooi is'. Dat waren goede opmerkingen waar helaas
niet goed naar is geluisterd.

was
beroepsmogelijkheden
aantal
doorgegaan, er nog een
waren die vertragend hadden kunnen werken. Het is

een illusie te denken dat wij daar geen gebruik van
zouden maken. ln de beleving van de bewoners is nu
een vertraging opgetreden, maar die veflraging was dus
toch ontstaan.
Dat de bewoners kwaad zijn is voorstelbaar, maar het
wordt tijd dat zij hun kwaadheid richten op hun eigen
woningbouwvereniging, die hen al20 iaar in de kou laat
staan. Het is de woningbouwvereniging die het verloop
van de procedures verkeerd heeft ingeschat en de
bewoners daarover verkeerd heeft ingelicht. De

woningbouwvereniging is te verwijten dat:
. zijvia de pers buiten schot wilblijven en de zwarte piet
trachtdoor te spelen naar de omwonenden (lees

Aktiegroep) die slechts gebruik maken van hun

.

democratisch recht;
zij woningen wil slopen die heel goed op te knappen

De Aktiegroep betreurt verder de berichtgeving in het
Haarlems Dagblad. Het artikeld.d. 29 ianuari "Commissie
wijst platte daken aan Ramplaan af" is redelijk neutraal,
de Alctiegroep en mevrouw De Braal worden alleen
totaal niet genoemd en ons is ook niet om een reaktie
gevraagd. Het artikel van 30 januari "De Ramplaan en de

verwoede tweestrijd om het platte dak" is zeer
bedroevend. Wii nemen het het Haarlems Dagblad
kwalijk dat zij journalistieke principes als hoor en
wederhoor niet toepassen en dat zii met hun
tendentieuze berichtgeving bewoners van een wijk
tegen elkaar opzetten. Dit riekt naar de wiize van
berichtgeving van de sensatiepers. Nergens wordt een
woord gespendeerd aan de zienswiize van omwonenden. Wij hebben ondertussen daarover het Haarlems
Dagblad aangeschreven.

zijn;

. zij willens
.

en wetens een ontwerp laat maken dat

buiten het bestemmingsplan valt;
zij heel goed op de hoogte is van het feit dat het gaat

om een Art.19 procedure en Voorbereidingsbesluit
die al met al een hoop tijd kosten door de bezwaarmogelijkheden die de wet biedt;

. zii de sloopwerkzaamheden in gang heeft gezet

.

I

zonder de zekerheid te hebben dat de nieuwbouwplannen binnen korte termijn uitgevoerd zouden
kunnen worden (en de bewoners daarvan slecht op
de hoogte hebben gesteld). ln deze zijnzij in wezen
in hun eigen kuil gevallen, doordat zij van het begin af
aan sloop ontkoppeld hebben van de nieuwbouw;
zij de bewoners in een zeer laat stadium op de hoogte
heeft gesteld van het feit dat dit alles gevolgen zou
hebben voor de hoogte van de huur. Overigens is ook
gedreigd dat bij vertraging van de sloop de huur
verhoogd zal worden, maar later werd gezegd dat ook
bij vertraging van de nieuwbouw de huur verhoogd zal
worden (het verhaal wordt saai), een dreigement dat

.-i;

lndien de woningbouwvereninging nu een nieuw plan
binnen het bestemmingsplan opstelt en daar de
omwonenden via bijvoorbeeld de wijkraad bij betrekt,
kan de bouw alsnog snel beginnen (zelfs sneller dan bij

het "oLrde" nieuwbouwplan). Het is in principe nu nog
mogelijk om alsnog te renoveren, maar een dergeliik
besluit ligt geheel bij de woningbouwvereniging. Wil de
woningbouwvereniging nieuwbouw toch doordrukken,
dan zal het probleem nog lang voortduren. Dat laatste
hopen wij in ons aller belang niet!

SPtrEI-,TUINVERtr

KROKUSVAKANTIE
MAANDAG 1 MAART POPPENTHEATER van 14.00 tot

15.00 uur.
Voor kinderen van 4 Vm 8 jaar. De voorstelling heet KAT
)

!

IN DE ZAK.

De voorstelling bestaat uit korte scene's, de speelster
maakt gebruik van handpoppen en een marionet.
Toegangsprijs fl 5.00 incl. limonade. Max. aantal
bezoekers 50.
Reserueren (alleen leden) van vrijdag 26 februari Um
zondag 28 februari |el,.241378 oÍ 243245.

PALMPASEN
Ook dit jaar organiseert de Speeltuinvereniging
Overueen de traditionele PALMPASENOPTOCHT,
ZATERDAG 3 APRIL PALMPAASSTOK VERSIEREN

van 13.00 tot 15.00 uur Zelt palmpaasstok en
broodhaantje meenemen.
Kosten leden fl 2.50 niet leden fl 3.50.
HULP van VRIJWILLIGERS DRINGEND GEWENST.

ZONDAG 4 APRIL PALI/PASENOPTOCHT om 12.30

T']IGIIIG

\n/;j hebben cp het recent gehouden buurtfeest nret
minder oan 26 nieur,ve leden mogen begroeten,
waarmee ci,s iecental uitkomt op 9'l
Hebben v;ij in ce afcelopen tijd al veel bedreigingen
kunnen bez',','eren, ook nu duiken er weer nieuwe op.
Wat is het gevai Ook aan bezuinigingen valt het
speeituinwerk niet te ontkomen, met als gevolg:
beperking en veriaging ,.,an subsidies (vernieuwíng van
speeltuig zoals recenteiilk bij ons he1 geval is geweest
zal dus geheel uit eigen middelen moeten worden
voldaan). Maar er zuilen ook eisen worden gesteld aan
het minimum aantal Ieden, voordat een speeltuinvereniging voor subsidie en toewijzing van personeel,
(zoals een tuintoezichthouder alsmede onderhoud van
speeltuingebouw en tuin) in aanmerking komt.
Als minimum ledenaantal wordt 1OO genoemd. Kortom:
wij hebben thans te weinig leden.
WILT U OOK DAT DE SPEELTUIN IN ONZE WIJK
BEHOUDEN BLIJFT, MELDT U DAN AAN ALS L]D.
.

Het lidmaatschap kost slechts Í 35.= per jaar per gezin

Voor uw aanmelding kunt u onderstaand formulier

gebruiken; namens de kinderen aivast

een

welgemeend BEDANKT!

uur.

De optocht start bij de R K Kerk aan de Koile Zijlweg te
Overveen en eindigt in de speeltuin.

LE NTEVAKANTI E

Knip uit of schrijf over:
naam:

voomaam/namen

DONDERDAG 6 MEI PEUTEROCHTEND van 9.30 tot
11 .30 uur.
Voor kinderen tot 4 iaar. Ook moeders/vaders zijn van
harte welkom.
Toegang leden gratis, niet leden Íl 1.50 incl. limonade of

kofÍie.

adres:

poslcode
Hiermede meld ik c.q melden wij ons aan als lid van
Speeltuin Verenigrng Overveen. (Het lidmaatschap
geldt voor het gehele gezin).

DONDERDAG 6 MEI KNUTSELMIDDAG van 14.00 tot
16.00 uur.
Voor kinderen van 4llm 12 jaar.
Toegang leden fl 2.00, niet leden

leeftild(en)

Íl

4.00 incl. limonade.

lnleveradres voor de aanmeldingen: Eollandslaan 58,
2015 GG Haarlem.
Dick van Dam

PIN KSTERVAKANTIE

Rampertje

DONDERDAG 3 JUNI VLIEGERS MAKEN van 14.00 tot

Gevraagd: Hulp in de huishouding voor 3 uur per week
bil echtpaar zonder kinderen in het Ramplaankwaftier.
Dichtbij de Beatrixschool.
Tel:245297

16.00 uur.
Voor kinderen vanaf 6 par. Zelt vliegertouw meenemen.
Toegang leden fl 2.00, niet leden f|4.00 incl. limonade.

9
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lngezonden brief
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n
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Ouderencontact Overveen

993

ieuwbouw Ramplaan

Zoals wij u in de vorige wijkkrant beloofd hebben, volgt
nu het reslerende programma van Ouderencontact Vm

juni 1 993.

i -'== - =- l-'::'oep gefeliciteerd u heeft gewonnen!
-u'^ maar. Wijwillen u gelijk laten zien wat
..-.' ='
: a- .r 3:n
--::; =,,, : - - en en hoe u heeft gewonnen en vooral:
.:' -: -n. : ::- t;efVan Zijn!

l ! . ..

,' :' : a" à*2 ,4 gebeUfd:
,=-.' -= ..'s:e streep die op papier is gezet, is er

s.:-:- r.,,,:'^l Coor respectievelijk Gemeente, Schoon- : r:,- - * - ss e Architekt, dus ook Haarlem Veste, net
r - : - : ::: :: een definitieÍ plan uit kwam, waar iedereen
,,rí

=, =,=

WdS.

- r : : ar tekening) door de gemeenteraadsleden van
'1'. s :eveegd, is dit op zijn minst merkwaardig te
'-.-::^ en een mazzel voor u! Dat de gemeente',

'"=:, +len

niet ingelicht zijn door hun eigen achterban,

,.' ':: cestemmingsplan is niet onze schuld, maar we
:': :?f t ',^vel de dupe ervan te worden en daarvoelen wij
.

^^-t

l-, .*
t --

eventueel kan gebeuren volgens ons is het

--^!^. lE
,=

Op dinsdag 2 maart,G april 4 mei en 1 juni is er om
13 30 uur een H. Mis in de dagkapel. Aansluitend vindt
de sociteitsmiddag plaats. Op dinsdag 13 april is er een
sociëteitsmiddag met als spreker Mr. C. Hoogesteijn
(notaris). U kunt vragen stel'en, Deze lezing is zeer
bela ngrijk voor ouderen.
Op dinsdag 9 maart, 16 maa'i 23 maart,30 maart,20
apnl.27 april, 11 mei, 18 me 25 mei,8 juni, 15 juni,22
luni en 29 juni vinden de 9e,,,:-e sociëteitsmiddagen
p aais. De laatstgenoemde - SCag wordt echter
aÍges oten met KIENEN!
O: ccnderdag 13 mei is er '+,eer' :=- bustocht! Wil
hcien u hierover in de volgence r, . ^.aii rneer te
k..;-nen vertellen.
Voc,r nÍormatie over dit programma of andere zaken
betreÍ+,enCe Ouderen Contact kunl u bellen naar H.
E[z n3a te 241810

*::ere huren. Dus het is maar de vraag oÍ de
:: ,":ners terug kunnen!

a

:
:
:

','=er huizen aaneen gesloten!
'.:.9 meer verwaarlozing van ons groen!

-arter veölijven

in wisselwoning!
,', e weet nogmaals een geintje van de gemeente!

=

Diaprogramma's

L ziet er kan van alles gebeuren en dit zijn nog maar een
dingen! De toekomst is onzeker hoe/wat is
i'oorlopig niet bekend, zeker is wel dat, wijals bewoners
een huis (dat aan onzeeisen voldoet) willen! Het rare in

plrr

deze zaak is dat men niet wilaccepteren dat een schuin
cak niet kan bij twaalf woningen en dat het nu eenmaal
u

I de lengte of uit de breedte

moet. Men moet nu

eenmaal vasthouden aan zijn budget!

U streed voor het behoud van eÍts groen en veel
tussenruimte, maar u zult begrijpen dat het of het één of
het ander wordt, beiden is onmogelijk. U en de
gemeente kunnen onmogelijk alle eisen blijven eisen.
Hoe dan ook het staat nu 1-0 voor u en wij hopen dat u
tegen uzelf later kunt zeggen "we hebben toen veel
gewonnen". Maar we zijn nog lang niet met elkaar
uitgepraat, dat lijkt ons duidelijk, eigenlijk zijn we net
begonnen!
Vriendelijke groeten,
van de vaste bewoners die
z s,m, terug willen keren.

10

4í3',:.:
dr-,.^1

Wij willen u nog even attent maken op de lezingen met
bijbehorende dia's met als onderwerp: Archeologie in

Bijbelse landen, die gehouden worden in het Speeltuingebouw aan de Croesenstraat 51.

De data voor de volgende lezingen zijn: zondag 14
maart, (het geheim van de Tempelschat) en zondag 4
april (wat zal de toekomst brengen).

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

OudejaarsavonC
rnemotres

Dank je wel, Paul Schenk, voor de hangplantjes voor
het speeltuingebouw!

in

Groenbak nr. 204160 zoek
:-Ë: - :- ,: .=" -'aa: !!eer op volle toeren. De
[='=':= .- :-=- ,',.-' n de dozen, we eten Weer wat

t--'

ir-i:-

-s

i-

-

, . :"
- z'. t uurwerk is weer in volle pracht de
--:::-a-

-=

:: .:'

a,:.";eldigend wat we te zien kregen in
nt. Het hoort er natuurlijk bij, het
,a^ .et nieuwe jaar, licht en knallen, kortom:

oíÉ : - - : : :'s - a:

§rL:.t^
^ -t==>

Da- 'rcm 1e op nieuwjaarsochtend (veel later dan
ger,::nl11k) je bed uit. Je kijkt naar buiten, ziet die
t':csteloze afvaltroep van het afgestoken vuurwerk
I 33en en denkt: ach,

dat komt wel, ze slapen allemaal

n,:g Wanneer je op 2 januari's morgens weer uit

het

raam kijkt en veruolgens dezelfde troep nog ziet liggen,
kcmt er een lichte verbazing over je. Weer denk je: wat
raar ik zie dit toch niet alleen, zijzien dit toch ook? Maar
g:ed, de dag is nog lang.
l,',aar, wanneer je dan op 4 januari van je eigen stoep
andermans vuurwerkrestanten op staat te vegen, terwijl
e zelf oudejaarsavond elders verbleef, gaat die lichte
erbazing vanzelf over in kwaadheid. Moet ik andermans
trcep opruimen? vraag je jezelf dan aÍ. Vuurwerk is snel
gekocht en nog sneller afgestoken, maar-.-.. denk er
',olgend jaar ook even aan het weer op te ruimen. Het

',

Een half jaar geleden, toen het deel van de Ramplaan
aansluitend aan de L. Meeszstraat open lag, zijn veel
groenbakken in de L, Meeszstraat geplaatst om geleegd te worden. Daar stond ook bak 204160 bij. Een
tijd terug ontdekte ik bij thuiskomst in de namiddag, dat
niet bak 204160 maar een bak met het huisnummer 98
door goedwillende buren op mijn erÍ was gezet.
lk heb toen herhaalde ma en aangebeld op nr. 98, maar

er bleek steeds niemand thuis. lk heb toen

de

gemeente gebeld. Daar zei men, dat ik maar goed rond
moest blijven kijken. Dit heb ik een paar maal gedaan,
maar zonder resultaat. Uiteindelijk is de bewoner van nr.
98 zijn bak bij mij komen halen De man verhuisde en
moest daarbijzijn bak inleveren. Tot miln verbazing kon
hij mij geen andere bak terug geven.
Waar is nu mijn groenbak 204160 gebleven? Wie kan mij
hierover informeren?
A.u.b. bellen met tel.nr. 245874. Dank u!

Nieuws uit de
werkgroepen

staat zo slordig!

,l.laam en adres brj de redaktie bekend).

Dienstencentrum Zuid-West
lr maart start het DIENSTENCENTRUM ZUID-WEST in
ce Van Oosten de Bruijnstraat 2 (hoek Westergracht)
een open eettafel.
ledere woensdag en vrrjdag kunt u om 12'30 uur een
í','arme maaltijd gebrurken. De kosten bedragen inclusief

net toetje
6.75 p.p.

I

Cp de woensdag kunt u na de maaltiid spelleties doen
z,3als rummikub, sioelen, etc.

','/anneer u slecht ter been bent, kunt u gebruik maken
', ao de autoveruoersdienst.
\,/oor inlichtingen kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur
bellen naar nummer 324261

KOMT U EENS KIJKEN?

^i6"
<{4.

4

Werkgroep Verkeer
Zoals u in de vorige wijkkrant kon lezen, was ons
beloofd de Vlaamseweg zo spoedig mogeli.ik te
herstellen. Na financieel touwtrekken tussen gemeente
en aannemer is men op 8 februarij.l begonnen met het
herstellen van de Vlaamseweg. Alleen het gedeelte dat
te lijden heeft gehad van de rioleringswerkzaamheden
wordt herbestraat en als dat klaar is, wordt waarschijnlijk

de belijning opnieuw gespoten, zodat we weer veilig
(van en) naar de stad kunnen rijden. Aan het noordelijk
gedeelte van de Ramplaan heeft de gemeente ook iets
proberen te doen, maar de klachten over het slechte
wegdek blijven. We hebben in de wijkraadsvergadering
besloten een brief naar de gemeente te sturen met het
verzoek om afdoende maatregelen te nemen. Ook zijn
er klachten over het "half" parkeren van auto's op het

trottoir. Hierdoor wordt het harder rijden in uw straat
bevorderd en de ruimte voor voetgangers wordt soms
wel erg klein. Een auto hoort op de rijweg en niet op het
trottoir!
Nico v.d. Fange
I,',.",r.Í
:.t
\Cyr:t:i4
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
R ol eri n ge n / o ntstoppi n gen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en

hypo-allergene

i

kosmetika
C

onderhoud c.v. nstallaties,
gashaarden, boilers,

ro

E is

teril-paríumerle

i

§eisers e.d
Geen voorrijkosten

@

BAKKER
B:e-e^caa se*eg

Vraag vrrjblijvend offerte

tusser; ,',È; e- I *ainehcsPítaal

rienl«ansqnO

OVERVEEN

Loodgieters- en installatiebedrijÍ
54
2015 HL Haarlem
023-242344 ' / werkplaats O23-325192

023 - 27.74.00

Noorder Tuindorplaan

aTeleÍoon

301

r.!'olr.rr.l.arrrY.^

,r,

mEL(I
Hetjuiste ADRES voor al uw
Garen en Voering
Band en Ritsen
Manchetten en Boorden

kom tennissen
in de Fablohal

Kniestukken
Hastiek

in

kwartier

en nog

veel meer

P.

het Ramploon-

!

Bouchier

A.Thoolen

jr B.V

Marcelisvaortpod
RA}TPI,AAN 48

12

,ibr}
S,,,+

TET.EFOON 242482

Hoorlem
21, /.2 10

Weilanden langs koeienpad

:,:rwx ,@,*frr,
{I..jjjl,
vspes/aan
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Staatsbosbeheer wil de weilanden aan weerszijden van
het 'koeienpad'opnieuw inrichten. Hierover heeft zij
contact opgenomen met de wijkraad. De plannen zijn
nog niet uitgewerh. De weilanden gelegen ten oosten
van het pad ziin bijvoorbeeld nog in eigendom van de
gemeente Haarlem.

Gedacht wordt aan het doortrekken van de parkstructuur van Elswout. De achterliggende visie is om de
"agrarische" bestemming, die nu op de weilanden rust,
te wijzigen in "landschappelijk waardevol". Dit betekent
meer zekerheid over het voortbestaan van het
tuinbouwgebied.
Aangezien het een belangrijke aanpassing van onze

woonomgeving betekent,

is er een werkgroep

opgericht om dit proces vanuit de wijk te begeleiden. Er
zullen veranderingen kunnen optreden in de zichtlijnen
naar en vanuit het Ramplaankwartier. ln de werkgroep is
nog plaats voor twee vrijwilligers uit de wijk. U kunt zich
tot half maart aanmelden bij Marten van Vliet, tel.
247571.

B
Gï..

t\

Wilt u graag uw verhaal kwijt in de wijkkrant, maar weet u
niet precies wanneere.e.a. ingeleverd moet worden?

Voor uw gemak volgt hier het schema voor het

aankomende jaar.

inleverdatum
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6

8

kopij

verspreiddatum

april

1

juni
september

3
2

oktober
26 november

13

11

13

22

18

mei

juli

ohober
november
december

De inleveradressen zijn als vanouds:
Hospeslaan 44 of Ramplaan 37.

MvV

lngezonden mededelingen worden geplaatst onder
verantwoordelijkheid van de redaktie. De regels voor
geplaatste brieven zijn de volgende:
- nooit anoniem
- geen pailijpolitieke promotie
- geen beledigende of persoonlijke insinuaties
- bij inkorting (i.v.m. de lengte) en/oÍ wijzigingen wordr
altijd kontakt opgenomen met de afzender.

Felicitatie

De prijs voor een Rampertje bedraagt /2.50 per regel
van 8 cm, mel een minimum van f6.=; na plaatsing krij$
u hiervoor een nota.

Op zondag 20 december j l. hebben Dik en Tilly Koster,
het "rijdende melkwagen-echtpaar" van het Ramplaankwartier op wel héél íeestelijke wijze hun 2S-jarig
huwelijksfeest gevierd in Het Wapen van Kennemerland" Vele klanten en buurlgenoten hebben hen die

dag de hand gedrukt: als je letterlilk in elke straat
"gezien" wordt, mogen op zo n dag de felicitaties
immers niet ontbreken. Ook wi1 voegen de onze er aan
toe en hopen nog vele jaren van hun service gebruik te
mogen maken.
Annelies Homburg

Belanoriike ooroep
Wil diegene, die op 15 januari kleding voor de deur van
Hospeslaan 50 heeft neergezet en "iets" mist, kontakt
met mijopnemen?
P. de Koning
Hospeslaan 50

til*i;,
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

De

zoqk ven vertrouwen

Reparatiedienst alle merken
WAS MACHII{ ES . KOELKASTET{

o

VAATWASMACHITIIES

í^A

KOOKPLATEITI

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES
geven wij3 MAANDEN GARANTIE

StagerU

SIHAAPER

KANÏOOF

023 -3228

RÀl.lPLAAN

38 Tet. 023-

2161 61

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812
LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

MEEÏ. REGEL- BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

C. STAPEL

»)

ELEKTROTECH

tq&il0
artÍnortcxilr§cH

nslAuartu,

PANEEL.EN

K

ELEKTRONIKA
AARDING

asreouw./

r("'

Leendert Meeszstraat
2015 JT Haarlem
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i DoÍ nep anat i e's van o. a
106 I Fonnuizen-Kolfiezettens-Boilens

I Radio TV-Video Siofzuigers-enz.
TeleÍoon 023 . 24 50 14 ol 06-528D4683 lax: 023-24501{
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(ingezonden mededeling)

Kom voetballen bii Alliance!
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Rampertie
Frans voor beginners
Cursusduur 12 lessen. Plaats: speeltuingebouw
Croesenstraat 51 . Kosten fl. 100.= inclusief materiaal

Vakantiecursus

lnlichtingen: telefoon 24 80 39.

\,,'cetba,,'ererrging Alliance '22 is in 1922 opgericht,
maar na 70 .laar is deze Haarlemse club nog sleeds
spring e',erC Op de twee velden aan de Zeedistelweg
2 (bi1 de rrbema-sporthal) spelen en trainen elke

woensdag, zalerdag

of zondag de groen-zwarte

Alliancers vol enihoLrslasme: prestatie en recreatie gaan
hier hand in hand Bij de trainingen zijn zowel voor de
senioren als voor de junioren proÍessionele krachten
beschikbaar, die borg staan voor een optimale sportieve
begeleiding van de voetbal ers.
Het coachen van de leugd is het paradepaard.ie van de
vereniging. Drie lrainers 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 rekenrng met de jeugd.
Alcoholhoudende dranken worden niet geschonken als
de jeugd er haar wedstrijden speelt. En regelmatig

er speciale aktiviteiten voor de jeugd
georganiseerd, waaronder de junioren-toernooien,
worden

uitstapjes of het Sint-Nicolaasfeest.
Op dit moment is er weer plaats bij de jeugdteams voor
sportieve jongens en meisjes vanaÍ 7 jaar. Heb je zin om
te gaan voetballen en wil je meer weten? Bel dan Rob

Smit, tel. 240879, of Hans Homburg, lel. 247230.
Tot ziens!

Kleurplaat

s.v.,,.Attíance'22"
HAARLEM
OPCERICHT 25 NOVEMsER 1922

d ook dit jaar
ln het kerstnummer van
weer een geze I ge kleurplaat. De kinderen hebben
ontzettend goed h.n best gedaan om daar wat vrolijks
van te makenl De pr ,sivinnaars zijn geworden: Anna van
de Miesen, lvo de Haan Heleen Homburg, Michaëlvan
Vliet en Remy in der' 3osch
Zij hebben hun prrlsle n euwe viltstiften) inmiddels al
ontvangen. GeÍelictleerc hoorl

De Iaatste trainingerr van
dit seizoen zi3n openbaar en
worden gehouden op 24 en 3lmaart en 7 april. Heeft uw
kind belangstelling, maak
dan van de gelegenheid gebruik om hem of haar alvast
eens te laten zien wat voetballen betekent. Op deze
trainingswoensdagen kunt u
meer informatie verkrijgen
over Àlliance r22.

tu
aswu

Bedankt!

S,H

Bij deze willen wij a
e:jer en bekenden hartelijk
bedanken voor de leuke :n Í,a.me blilken van waardering in de vorm van (aat:- b cernen en attenties bij
e ,.r

onze SO-jarige trouv,,Cal
vergeten.
Nogmaals hartelijk bedar.:
Cor en Rein Jansen

==-

:r3

cm nooit meer te

Rampertie
Te huur gevraagd: Garagebox

fel

245215
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+lET F'RUITF.fltrEIg
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Gr.oente & Fr.uit voor ieder:e berrs
Rarnplaan 42 tel :242334
OOK DIEPVRIESGROENTEN EN HERTOG IJS

WTJ BEZORGEN GRÀTIS

I

EN VERZORGEN

FRUITMÀNDEN DOOR. HET GEHELE LÀND

BIJ HET FRUITPHLEI§ RLLEEN KUSLITEIT

3 ::.'..1 l:-Al"/lES

VCOR F:i',t D:S^_'.1

rN lcce'o sra.

Gazelle

:. RoLllID

MEER DAN 1-i41YE EEUW FIEÏSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
O ALLE MATEN BANDEN

. CNDE,QDELEN
. TCEEEHOREN

ook voor olle soorten Phrlips gloe ilompcn,
Ï L -burzen en elektro-motcrtool

A G DE

L[.n§.Jl

HAAS

RAÀ/PLAAN

Eetcafé

46

TEL.24 05 53

Rustíek gelegen

't Wapen van Kennemerland

G e zett

í

g

ou

d-Ilollandse st'eer

t)itsteknde l«ulcen
7 dagen per week geoPend
V of op p arkeer gele genheid
I

.

;È1+

: 1.'-

Ook zaalaerhuur

'ïr.r
Ir-':a-,

RamplaanLZS, Haarlem.
T e e f o onnu nuner : 023 -240532
1

