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Op de hoek van de (toen nog smalle!) Korte Ztjlweg en het Zandvoorterpad, tegenover
Smederij Honnebier, genieten de hyacintenvelden op deze foto wel een zeer speciale
belangstelling: voordat de handelaren hun waar aan de man brengen, dient er uiteraard
zorgvuldig gecontroleerd te worden.
Of de telers tevreden waren over de geboden prijzen op deze mini-veiling vertelt de
historie niet, maar een aardige plaat heeft het in elk geval wel opgeleverd!
foto: archief Flenate Huizer
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Redaktie

Wij hebben dagelijks leuke aan
biedingen in bloemen,
bloeiende en groene Planten,

l

Wij maken dagelijks bloemstuk
les en Plantenbakken. Meestal
bezorgen wij gratis'

l
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247230
Annelies Homburg
245744
Joke Blansiaar
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ziin gesPecialiseerd in

hydro en kantoorbePlanting

Wi jkraad
Voorzitter Mafien van Vliet

en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening'

247571

244087

Vicevoorz. Johan Galiaard
Secretariaat
Postbus 6158

24757
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Te';ens leggen wij de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en bePlanting.

o

Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

tr

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

2001 HD Haarlem
Penningmeester

247371

Henk Wagenaar

WerkgroePen

Milieu

TIJDELIJK VAKANT

Ruimteliike Ordening
Johan Galjaard 244A87
Verkeer Nico van der Fange 246227
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Wijkteam

155600

Zuid-west 122165
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PeutersPe elzaal'
Wiikgebouw
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dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatief
zaken doen.

ARTIFLEUR,

Stichting RamPlaankwartier
247571
Voorzitter Marten van Vliet
Secretaris-Penning meester
Joke Blansjaar 2457 44
RamPlaan 37
2015 GS

Verenigde SPaarbank 84 82 63 030
2459
Gironummer Bank
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ormatie-avond

Nieuwbouw Pieter Wantelaan
a:: l':a- s3e:ï ln samenwerking met de woningvereniging Randstad en het
z':''=.::-: -':z- '-1 'rVagner een informatie-avond over de schetsvoorstellen van de
- 3-i,:ouw aan het perceel aan de Pieter Wantelaan/Gilles School-

-= -. --.- . -it plaats in de gymzaal van de Beatrix-school op dinsdag 11 mei om
2: -10 uur, Cmwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te
* i- :- -e: de voorlopige plannen van het ontwerpteam. Met behulp van een diaserie
.' ..^ maquette wordt geprobeerd inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van de
-:-,,'!cuw
*
-

--: -- a: e-avond is om te inÍormeren en te
".".2'seren wat de belangrijkste bezwaren zijn. De
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dan ook nadrukkelijk stellen dat de discussie

t'trek zich moet toespitsen op de kwaliteit van de

:::-eserteerde nieuwbouw. De discussie over wel
'-

.

:
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rr;\À/€r op dit perceel wordt hier niet gevoerd. Die
-= aigelopen jaren al regelmatig gevoerd in de

. . 1; :tsvergaderingen.

: -= rgaan van de artikel 19-procedure, het indienen
1-'.' deÍinitieve nieuwbouwplan (hoogstwaar. - - ,k in augustus van dit jaar), zal deze kwestie
:

- .iw

in de wijkraad aan de orde gesteld worden

-,. lkraad heeÍt zich op het standpunt gesteld om
::: -3 te nemen in het ontwerpteam, ten einde de
- :-',','bouwprocedure zo goed mogelijk te kunnen
.',

::::

eiden'en een wezenlijke invloed op het ontwerp

Verslag vergadering ontwerpteam
aatste vergadering van het ontwerpteam is er een
gemaakt voor verdere uitwerking van de
's:aande kavelstudie. De uitwerking van een
' -nodel zal op de inÍormatie-avond besproken

:

À

Het gelaagde model is trapsgewtjs opgebouwd van oost

naar west en heeÍt een lichte kromming. De
bouwhoogte is in deze verkavelingsstudie, een
aangepast ontwerp van onze werkgroep Ruimtelijke
Ordening, maximaal 4lagen hoog, een hoogte waarover
het laatste woord nog niet gesproken is De voordelen
van dit model ten opzichte van bijvoorbeeld een
torenmodel ziln dat.

1 er relatreÍ meer groen gespaard bltlÍ1,
2. het urtzrcht van de wonrngen aan de Gilles Schoolmeesterlaan minder belem merd wordt.
3. de bouwmassa niet zo plomp rs alsbtl het nogal dikke
toren-model (zoals omschreven in de vorige wijkkrant);

4. het bouwwerk zich op goede wijze voegt naar de
richtingen in het omringende stratenpatroon;
5. de omliggende woningen geen iast van slagschaduw

hebben.
Het plan heeft ongetwiiÍeld vele nadelen die vanuit de
optiek van iedere omwonende anders kunnen zijn. Op

de inÍormatie-avond kunnen de omwonenden krrtiek
(positieÍ en negatieÍ) leveren op de plannen Uitgebreid

zal ingegaan worden op de nadelen van het
gepresenteerde nieuwbouwplan en de wijze waarop

met de gesignaleerde
gehouden

problemen rekening

is

Mafien van Vlret

Weilanden Elswout

/

De werkgroep 'weilanden Elswout' is voor de tweede
keer bijelkaar geweest. Hier is het eerste deelplan
besproken. Dit plan heeÍt als doel de weilanden aan de
westkant van het koeienpaadje te veranderen, door een
klein aantal eenvoudige aanpassingen. Hiervoor wordt
oud plan van Staatsbosbeheer uit de kast gehaald en
door de werkgroep aangepast en opnieuw vormgegeven. ln overleg met Staatsbosbeheer, de gemeente
Haarlem èn andere belangengroepen zal het plan
verder ontwikkeld worden. In de volgende wijkkrant
wordt het plan gepresenteerd.
MvV
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Wij zL)n lid van de AMCO groep! t I
is met meer dan z3o vakzaken de grootste winkelketen van
Nederrand. Àmco-zaken kopen qezamenlijk in, dus nog voordeliger. w+j bieden u hierdoor: nog scherfere prijzen, trog grotere
sorterirlg, nog meer service.
Àmco

Voor beter -.beeld en, gelutd,*
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Delicatessen uan Kaatie biide Sluis
Leonidas bonbons
Stolkse boerenkaas
Möuenpick ijs
* Treasure tea
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Bloemendaalseweg 267 - Overveen - Tel. 2G0732
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Dok - Rioleringswerk, Lood- en Zinkwerk, Sonitoir - CV Gos - Woter
Hendrik Roozenloon 16,2015
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Wiikraad zoekt nieuwe secretaris

("1
íxlr) à--é

3e wilkraad is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe

secretaris De werkzaamheden van de secretaris
cestaan in hooÍdzaak uit de volgende activiteiten.
' Het éénmaal per week ophalen van de post bij de
3ostbus aan de Westergracht De secretaris leest de
cost in grote lijnen door, maakt een inventarisatie en
crengt de stukken allereerst naar het dagelijks bestuur

Vervolgens wordt de post rond gebracht naar de
penningmeester, de redactie en de
Crie werkgroepen (Milieu, Verkeer en Ruimtelijke
Crdening).

. ln het dagelijks

bestuur stelt de secretaris
maandelijks, gezamenlijk met de voorzitter en de
vice-voorzitter, de agenda op. Daarnaast werkt hij of zij
de notulen van iedere (maandelijkse) wijkraads-

vergadering (met wisselende notulisten) uit. De
secretaris heeÍt de beschikking over de wijkraads-

coïrputer met (inktlet)printer en bijbehorende soÍtware
voor het uittypen van de wijkraadscorrespondentie. De
brreven worden opgesteld door de wijkraadscoördinatoren en de voorzitter.

. De secreiar s draagt eveneens zorg voor het
verzenden van de brieven en de coördinatie van de
contacten me: de gemeente (en gemeente-aÍdelingen) pers a.oere wtlkraden en wijkbewoners.

HeeÍt u interesse voor deze leuke en aÍwisselende
tijdsbesteding. bent u :nob el (per fiets) en overdag vaak
thuis, neem dan contact op met de voorzitter van de
wijkraad (247571) voor een oriënterend gesprek. Wij
hopen op een snerle react e

Rampertje

Rampertie

Help ons! Wij zijn twee Íanatieke verzamelaars. En wij
hebben nog lang niet alle parfum-, eau de toilette- en
after shave- miniatuurÍlesjes die er zi!n. AlstublieÍt, zoek

Wie heeÍt een abonnement op lN Magazine en wil,
tegen vergoeding, 2 à 3 weken oude nummers steeds
aan mij doorgeven? lk ben ook geinteresseerd in een

a23-312627

Trouw, Tel. 248683.

ze op, wij betalen u

waanzinnig veel geld. Tel.

dergelijke regeling m.b

t de kerxpagina

van het dagblad
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VSB Bank: meer dan

alleen een nieuwe

naam

De Verenigde Spaarbank heeft op 29 maart 1993 haar naam
gewijzigd in VSB Bank. l,laanden van voorbereiding zLln hieraan
vooraf gegaall.
VSB Bank zal- zich in het bijzonder instellen op een actief

relatiebeheer, waarbij de adviesfunctie een belangrijke
plaats inneemt. De kantoren zullen mede als gevolg hiervan
binnen afzienbare tijd worden aangepast. Er zijn a1 op alle
kantoren nieuwe brochuremeubels geplaatst met daarin overzichtelijk gerangschikt de nieuwe brochures van de bank.
Deze brochures geven uitgebreide informatie over alle bankzaken, zodat u thuis alles rustig kunt nalezen.
De VSB Bank za:. zich in belangrijke mate richten op de
financiële behoeften van particulieren en het midden- en
kleinbedri jf . ],liddels een omvangri jke publiciteits-campagne
zal VSB Bank zich de komende maanden presenteren.
Onderdeel hiervan zijn twee televisie-commercials. Ook in
dag- en weekbladen zal- de bank zich presenteren.
De introductie van de nieuwe naam werd in de eerste week
kracht bijgezet door kl-eurrijke affiches in de hele regio.
Inlichtingen
Mevrouw M. B.M. ïrlarmerdam, PR/Verkoopbevordering,
telef oonnuÍrmer 023-31- 6 4 0 ls
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Orchidee Hoorlem BV
Tussen holf negen en tien
's

Postadres:

Tel. (zaak)

gebeld,

middogs uwbbemstuk tÉuis besteld.

Prijzen vonof f

Krokusstraal 49
2015 AE HaaÍtem

Rockoerrshor

8.50

Telefoo

n+

24 4g 26

023-244826

(pnvé) 023 - 31 231 4
Fax

023-247018

OIT IS HEÏ SYMB(IÍIT YÍ}()B (}EROEGEIIJI(
GEZ0I{0 tEtfl(EB 88000

SINDS

í9í8

a

Bent u ook al lid van de club voor gez3nce, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurtvan een \,a:

:^:: l -::

3a:kershuyzen woont

'Dan zit u helemae geba<ken'

HAARLEM:

HEEMSTEDE:
3 ^renweg'l 40 annex Konditorei restaurant

Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 - lndischestrt 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanteríe
Grote Houtstraat 67 annex croíssanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 - Marsstraat 1 - Bakkerstraat 16

SANTPOORT:
3 : emendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
'r e JW€ Djember - Bloemendaalseweg 247
DVOORT:

ZAN
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Bakker Van der Vooren maah van trage eters grage eters
De roep aan tdel:

'Van der \boren, nog een sneetje'
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Woningruil gezocht
Wilt u eigenlijk wat kleiner gaan wbnen, maar wet in het
Ramplaankwarlier blijven? Zllu mischien te wachten op
een kleinere woning die te koop komt?
Wij zoeken een wat grotere koopwoning (met zolder) in
het Ramplaankwartier en bieden ons geheel verbouwde
huis, met tuin op het zuiden, in de Lambrecht van
Dalelaan aan als ruilobject.
HeeÍt u interesse, bel dan 245693 voor een aÍspraak.

Wiikraad armlastig?
We halen het steeds net niet Het geld is brlna opl Alle
dingen die wij organiseren en waarrn wil rnvesteren
hebben teveel gekost. ln de aÍgelopen anderh alÍ
laar
organiseerden wij een buurtÍeest, een wijkwandeling
met architectuurcriticus lds Haagsma, kregen wij een
eigen ruimte in het buurtgebouw (dat nog verder
ingericht moet worden), kochten wij een computer met
prlnter, en maakten wij een inÍormatiebord voor de
wijkbewoners (dat nog geplaatst gaat worden in de
buurt van het Ramplaan). Ook adopteerden wij een
boom in de Hout en ondersteunden wij het behoud van
het buitenbad de Houtvaarl.

Ouderencontact Overveen
ln de vorige wijkkrant belooÍden wij u nadere inÍormatie
te geven betreffende de aangekondigde busreis. Deze
zal niet op donderdag 13 mei plaatsvinden zoals was
aan gekondigd, maar op MAANDAG ïO MEt.
Er wordt die dag een moole voorjaarstocht gemaakt. De

tocht gaat via de bollenstreek (waar kofÍie wordt
gedronken) naar Den Haag. Er worden,daar tal van
bezienswaardigheden bezocht.
Daarna gaat het richting Scheveningen, alwaar aan de
boulevard met uitzicht op zee een drie-gangen-diner

wordt genuttigd.
Vervolgens naar Madurodam. Deze stad is uitgevoerd
op een schaal van 1:25 en is vernoemd naar de familie
Maduro, ter nagedachtenis aan hun in de oorlog
omgekomen zoon.
Vra Wassenaar en Sassenheim gaan we dan weer
rrchting Overveen. We verwachten rond 1g.00 uur weer
thurs te zijn

Deze tocht kost 60 = p p. (rncl koÍÍre/gebak, bus, diner
en entree Madurodam).

De bussen vertrekken om 8.15 uur vanaf de R.K. Kerk
en de winkelgalerij aan de Ramplaan Wacht u niet te
lang met opgeven, want..... vol is voll
Voor eventuele inÍormatie kunt u bellen met de heer
Elzinga tel: 241810

De gemeente is royaal met haar subsidie. maar de
Stichtingskassen raken door al deze activiteiten leeg en
er staat nog zoveel op het programma.
een nieuwe thema-avond, informatie_avonden voor de
nieuwbouw in het Ramplaankwartiel plannen om het

Brouwersvaartgebied te veranderen in een natuur_
gebied, enzovoorts.
Daarom vragen wij u ons te helpen met een grÍt, opdat
wij het wijkraadswerk in het komende jaren op dezelfde
voet kunnen voortzetten
Alle (kleine) beetjes helpen en zijn wetkom op onze
rekening bij de Verenigde Spaarbank: nr. 84.92.60.030
t.n.v de Stichting Ramplaankwartier. postgiro van de
bank 2459 Atvast bedankt.

Beatrixschool
Blinkertpad 3
2015 EX Haarlem
Onze schocl heeÍt sinds een jaar een nieuwe
overblrlÍregeling t w
. tussen de mtddag is er een pauze van 12.00 tot .13.00
uur op maandag dinsdag donderdag en vrijdag;

.

kinderen blrlven (vrijblijvend) betaald over op schoot;
begeleiden leerkrachten tijdens de middagpauze waarvoor zijeen vergoeding van /10.= per keer

. ouders

ontvangen

Th eÍna-avon
Het grote succes van de vorige thema-avond met als
onderwerp "architectuur in het Ramplaankwartier,'
verdient een vervolg. ln september organiseert de
wijkraad opnieuw een dergelijke bileenkomst voor de
bewoners, met dit keer als thema: "het groen in en om
de wi1k". U leest meer hierover in de volgende wijkkrant!
,L
a

WIE WIL ONS ASSISTEREN TIJDENS
MIDDAGPAUZE?

DEZE

Hebt u belangstelling en tijd, neemt u dan contact op
met onze overblijÍcoördinatrice, mevrouw K. Kuiper, tel:
3'10187 (privé), ol te|.242255 (school). Ook als u geen

kind (meer) bij ons op school heeÍt, bent u van harte
welkom.
Namens de overblijfcommissie,
Ch rislène Verspui-Basten, adj
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ln de war?.......Vergeetachtig? ls het dementie oÍ wat anders?

leder mens is wel eens een beetje in de war oÍ wat
vergeetachtig Maar als een ouder iemand in de war oÍ
vergeetachtig is, dan zegt men al snel dingen als
'"Die wordt een beetje dement"
" "Laat rnaar, er is toch niets meer aan te doen"
."Dat zal wel bij de ouderdom horen"

Wat te doen als u ongerust bent?

Zulke uitspraken zijn heel voorbarig, omdat de oorzaken
van de verschijnselen altijd eerst goed moeten worden

A

onderzocht
Soms blijkt na dergelijk onderzoek dat er sprake is van
corzaken die wel degelijk goed te behandelen ziln

Wat zijn de verschiinselen?

.

ln de war

'

Vergeetachtigheid
Geheugenverlies

.

Het is maar hoe u het noemt

.

" Dementie
"Dement" is een woord dat veel angst oproept De
meeste mensen denken er daarom liever niet aan. Maar
soms denken ze er ook veei te snel aan, als ze bii een
ouder iernand zien dat hij oÍzii:
' met de tijd in de war is
' de weg in huis oÍ in de buurl soms kwtjt raakl
. Íamilie en bekenden niet meteen herkent
. vaak hetzelfde vertelt

.

steeds meer moeite heeÍt met ftet organisere. i'a.

normale dagelijkse bezigheden
. spullen, zoals sleutels oÍ beurs, stok en bril(1en) vaar<
kwijt is en daarvan vaak anderen de schuld geeÍ1.

Wat zijn de oorzaken?
De oorzaken van genoemde verschijnselen kunnen
heel verschillend zijn. Er kan sprake ziin van.

. lichamelijke ziekten, bijvoorbeeld hartklachten,
nierziekten, gebruik van bepaalde medicijnen, slechte
voedingsgewoonten oÍ teveel alcoholgebruik;
. psychische problemen, zoals stress, verdriet, een-

zaamheid oÍ depressies;
. een beginnende dementie.
Br1 een deel van de mensen met verschijnselen van
dementie is er sprake van een lichamelijke oorzaak. Die
'dementie' s te genezen Btl een ander deel van de
gevaiien olilkï dat er sprake is van een depressie. Een
depress e s te benande en

Dus als een oudere in de war of vergeetachtig is, geef
dan niet te snel het etiket "dement"l Probeer samen
met de betreÍÍende oudere na te gaan oÍ er iets
ingrijpends is gebeurd en oÍ die person wel goed voor
zichzell zorgl.

I
í1:

Ga naar de huisafts!

s u crgerust bent, is een bezoek aan de huisarts

nodig Deze kan door middel van lichamelijk onderzoek
nagaan cÍ er behandelbare lichamelijke oorzaken zilnZonodig kan de huisarts voor verder onderzoek en
behanoeling doorverwijzen.
Als u de zorg niet aankunt: vraag om hulp en adviesl

De zorg voor iemand die in de war, vergeetachtig oÍ
dement is, kan zwaar zijn. Hierbij is hulp mogelijk HeeÍt
u daarover víagen, dan kunt u zich richten tot de

Strc11lnn Cuderenwerk Zuid-Kennemerland, tel:
3'9'28 oÍ dienstencentrum Zuid-West iel. 324261
l:. ,,'anuii De Bltnkert wordt zorg besteed aan dit

- _ - ==

Belangrijk voor het Ramplaankwartier

l:- - : --. ;, s -:::e a.gi'1x aiertte bliiven. Volgens
-= --,:.ï ;i-- -^+c, -.l AGG is van 5 personen bekend,
ra: : -l-r.-.--', .nt e-conïrole vallen. Maar er bestaat
-.-. == y t: scurdd ouderen die nog niet bij het
r,33
wel via de daarvoor
cexend z\1n. maar t.z.t.
=
.es::noe kanalen bil hen bekend

zullen worden. ln die

re\,'a ren is incidentelehulp heel belangrijk

Problemen bii oPvang
Hoewel

er veel door kinderen en Íamilie wordt

opgevangen,blijven er problemen doordat
a) kinderen en Íamilie veraÍ wonen,

b) kinderen en Íamilie van vaak ver over de 80-jarige
dernente bejaarden zelÍ ook belaard worCen met ziekte
te maken kunnen krijgen soms een oudere
echtgeno(o)t(e) hebben en de n'oerlilxheden bij hun
ouders niet meer kunnen oPvangen
c) bii de demente bejaarden ook I chamelijke Íuncties
afnemen. bijv. door sliitage

ln de war: buiten
Wat ernstig zorgen baaÍ s een demente bejaarde die
in de buurt oÍ wijk waar h I wcont de weg niet meer weet
en/oÍ zonder 1as or,'e' sl'aat gaat oÍwelte laat bijdonker
op stap gaai Zet'rer'''Lr zo'n beiaarde man oÍ vrouw
wat "verloren op s:iaat gaan oÍ staan -soms zonder

mantei aan- spreek ze dan eens aan en probeer er

oehoedzaam (soms ziin ze wantrouwend) achter te
Komen hoe ze heten, waar ze wonen. Breng ze een
erndle op weg oÍ naar huis Soms zlln ze een gedeelte
van de weg kwijt en zien ze opeens weer aan een
herkenningspunt waar ze ziln Het ls niet waar dat een
demente bejaarde niets meer weet ei'ziln hiaten in het
geheugen. Ook het verslechterende gezichtsvermogen van bejaarde mensen speelt een grote rol bij het
kwijt raken van de weg Help ze b]] t oversteken en net
als blj kinderen geldt houd ze b J het water vandaanl Er
ziln veel waterparltlen in onze wljk

ln de war: binnen
Ëen ander groot probieem Is dat ze tn huis niet goed
meer met apparatuur kJnne' c,rngaan Apparatuur kan
een bron van onve lrgne c en discomÍort zijn.
overbodige appafaturjr Kan vvorden weggeborgen,
maar bijv. een gashaard cÍ c v moederhaard kan men

niet missen. Cok een gasgeiser oÍ elektrische
heet-waterboiler xan veel te hoog aÍgesteld staan.

lngezonden brief

Stop de lacht in Elswoutl
Stop de lacht in natuurgebiedenl
Stop de jacht oP trekvogels!

Wist u dat er vanaf 1u1r tot etnd december in Elswout (al
jaren)gejaagd wordt?
Wist u dat uitgezonderd enkele kleine rooÍdieren alle
vogels - voornamelilk eenden maar ook trekvogels voor het plezier mogen worden aÍgeschoten?
Wist u dat met name na september elke zaterdagmorgen op de weilanden grenzend aan het Ramplaan-

kwartier een uur na zonsopgang 4 tot 6 jagers met
honden en lopers de uit Elswout opgelaagde eenden
met een schot hagel staan op te wachten?

Heetwaterverbrand ngen Àcmen vrij veel voor. De
bediening d m v Kncpperr oÍ toetsen gaat problemen
geven De demente Deraarde raakt door zijn eigen "niet
kunnen" zo in de \ti ar en nerveus (beseffen in wezen
hun achteruitgaande vermcgens), doet alles verkeerd.
Draait bijv. bij een gaskachel alle knoppen de verkeerde
kant uit en zit r de kou DurÍt ook niemand te
waarschuwen, weet cok niet meer waar hij/zil moet zijn
voor hulp.

Wist u dat na het schieten op de weilanden voor

Ups en downs

steun dan de landelijke en plaatselijke actie
Stuur een brieÍje met uw naam en handtekening naar:

Soms gaat 't trlden goed, soms gaat het mis. Meestal in
de winteÍlijd De lange avonden, de donkere dagen, het
alleenzi';n, worden te veel en brengen verwarring. En in
deze periode zou enige hulp, vooral in de weekeinden,
een uitkomst ziin

Elswout er wordt doorgelopen naar de weilanden om de
grote vijver in het landgoed, waarna heel Elswout wordt
doorgelopen om de rest aÍ te schieten?

Wrst u dat oÍÍicieel niet 300 meter van wegen oÍ
bebouwing geschoten mag worden?
Wist u dat Staatsbosbeheer deze pacht al jaren verlengt
en zegt er niets tegen te kunnen doen????
Als u ook vindt dat de jacht uitsluitend voor het plezier
niet meer van deze tijd en ronduit aÍkeurenswaardig is,

Vroege vogels
.175
Postbus
1200 AD Hilversum

Naam en adres bij de redactie bekend

Het is heel belangrrlk uit uzelÍ bij deze bejaarden langs

willen gaan om te ktJken oÍ alles naar behoren
Íunctioneert. Zo ntel, maatregelen willen nemen om

hulp te bieden Een kople thee oÍ koÍÍie zetten is soms
ook zo gewenst.

,*,J
'§_

Help mee!

Ë*7

Wij hopen van ganser harte dat u, na het lezen van dit
artikel, (eerder) herkent wanneer misschien juist uw hulp
nodig is.
Annelies Homburg

*
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Stichting mensen in nood
Zaïerdag 15 mei zal er weer een kledinginzamelingsaktie worden gehouden. U kunt e.e.a. inleveren bij

Rampertie
VOLKSTUIN te huur aan de AbelTasmankade' lnl. bijde
secretaris van de vereniging, lel. 247919 na 18'00 uur.

de Hervormde kerk aan de Ramplaan van 10.00 tol
13.00 uur. Een vriendelijk verzoek van de Stichting: wilt
u zo vríendelijk zijn schoenen per paar aan elkaar te
binden? Elke keer weer worden er veel enkele
schoenen weggegooid omdat de ander is zoekgeraakt
en dat is jammer!

JB

I
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lngezonden brieÍ
'rr-iede.

dat ik als direkt omwonende ernstig bezwaar
de

Wij, bewoners rond het perkje in de Bloemveldlaan en

--- -.=-:;ders willen dat hun kinderen, hun Íantasie de vrije
-: --r-.er laten - op een openbaar plantsoen, wat van
: r:-:.- s en door iedereen wordt betaald.
, .='::cerk ngen wordt niet gesproken, dus zijn alle hekken

voorstanders van een aÍscheiding rond het perkje, hebben de
commotie daarover bij een aantal bewoners. die tot ver in de
Bloemveldlaan wonen, opgemerkt. Wij vinden dit jammer en
willen daarom toch nogmaals onze argumenten in deze brieÍ
aan u uiteenzetten. Het genoemde perkje wordt veel gebruikt
door de krnderen uit de nabije omgeving om samen te spelen.
De leeit lden van die kinderen lopen uiteen van 4 tot 12 jaar
En ee- aartal nog longere kinderen wachten op hun kans.

het plan, om van het plantsoen aan

: : :::' 'a--'t

,';'àt,

Steekt daar achter!l!

.:- l: ramrnenll- de overlast wordt wellicht beperkt?
' -r:- Ce bomen vernield, beklommen, oÍ mogen er

:. - ----:'s aan de takken gemaakt? Hutten etc.?
:eemaal geen overlastl dat lijkt mij duidelijk. Dit
: 1-:srer ts voor alle bewoners- niet voor een paar. Na de

-:-ar

.-

pi'achtige oude bomen werden door een gezamenlijke

gered, tegen het gebruik van de

a

-

:r:- .e vernieling met de rioleringsbuizen en bulldozer. trox
. .: - -i' =triide. met plantsoenenCienst en gemeente opTi'-1'.' :- ïet sueces.
- r:ze wijk is een prachtige speelplaats met alle voorziei..-- ' in de Croesenstraat, klimrekken, schomme s etc et:
r veriig en schoon Daarvoor ii1kt geen e^.È È :i :' .:-

-

a Ie Oeslaatl. Lreeti elihcle KrllUVl CIIUC l\U

: :

-..,',.,,u"",inzettenoÍerze|Ísrnetde!in,ie.e.
-:' - trs - plantsoen is gemakkelijker zeg Jr-rs - ::

Lr=.j: 'i

:;-'-:--

ets doen voor het spelende kind ,n :a t ' - .:- ='"
, . - -: Het z.g. spelen is eigenlilk "verv: È: :- :?- .1='
:'- i cu Níen klimt in bomen de takken :-le.=- ='= i:','
r , -r:r Ballen, of stokken moeter q^e: .a
I l t -' -:.
"'a
pijl
vror,jt g3sar:.a- s:-1.:-

-:

: =::'lak als er met en boog
' -:, '',endelijke moeder in ztcht 'l'cor v.e1oa ér s I i
, .-:soen te klein, janken en vechten ziln s.nelng en rnslag
',':- Jresteert het zelÍs om te gaan honkba len bt1 schade

' le omwonenden

(want daar kun je op wachten) weet

- .-ard van iets. lk wil dat voorkomenl
: ::.luste kinderen heL,ben wat speelgoed betreÍt alles

I:

skate borden, Íietsen, voetballen alles slingert voor oud
Je stoep. Ze mogen over auto's van hun ouders lopen,

-:

::-

S-rek uit het riet een mevrouwtoe, streng dat mag niet,

-:'

- -:eren in het openbaar tegen bomen staan te urineren,

vuile kleden klopt zij er wel uit.

r:- s .','eer iets anders. Aan het einde van het koeienlaantje is
-=- :'acitrg groot speelveld, voor voetbal, honkballen, geen
' - -,' :rde ijke moeder gaat daarheen met hun kroost.

-r' l:: ande hek, zal in ieder geval vandaalproeÍ moeten zijn,
. - .' :e bomen ook een beschermend hek krijgen? Het is
-..' aar, VOOrStel.
:' : - -reerdere bewoners die tegen de verloedering van
, -:: :- soen zi1n, ziln die bij z.g. inspraak betrokken?
, - .'.:'3rr er rozenperken in dit plantsoen, de crocussen zijn
.' . . .'aar vertrapt. de natuur moeten we beschermen om het
== - =- .e verhogen. Wij vragen een nette buurt, en geen
:-';:: verpauperd plantsoen, wil de wijkraad dat aanho'-- '. -.:
z'n als bewoners zeer tevreden hier, wij willen alles
'='
=. :- i,'i gaan nog niet naar een bejaardenhuis, ondanks
-." -'-- I i cns toewenst.
. .:": - aÍwachting en vriendelijke groet,
.

)z' .' '-.-r:- I - :. aleen erg vervelend, maar zijn natuurlijk ook
i:.':::i ,--'r. gezondheid van de kinderen. E)n van de
:... =- , -' --- :rnrastering is dan ook de honden(poep) te
,',.'.- -' - =- .-'- : Een tweede be{angrijk doel is het cre-ren
,at a=' ,= .='=.:=e olek voor vooral kleinere kinderen. Een
r-'::':- ' - '-.---' let spontaan de straat oprennen van
l: - = = .:.'::- iie ook graag met de andere
: ..-- ''..':- ::- --, Juist in onze rustige straat gaan
ÍE\helijk vanuiï dat er geen (auto)verkeer is
:
-' . berde willen brengen, is het
.
: : : : :-' I ek in de straat. Een lage
'^ : ':' -" 'i,(ie makkelijk in gebruik
: : '" ==-slrook. Er is een
,
- .: I ?an en omgeving
-

- : -: =,='--.:::
:

,l

., ir0efen
a' la ":eVOigen

"' .',- - : :- =)=- -= I "'_l:. ,t-rr Jp siraat te spelen. Perkjes
: : -:. --:-'-., ;: roeten dan ook als ontmoetingsplekken

- r: iLrrri 0ero[]den blilven. Ontmoetingsplekken overigens
t. ntet alleen bedoeld moeten zijn voor de kinderen, maar
jurst ook voor de ouders en ouderen in de wijk. Wat dit betreÍt
noemen we nog eens ons idee om niet aileen een omheining
maar ook één of twee zitbanken en een speeltoestel te plaatsen De banken en het speeltoestel zijn helaas door de
gemeente te duur bevonden.
Wij hopen op een vruchtbaar overleg met de wijkraad en met
,

de tegenstanders van het voorstel van de gemeente

De

omheiningmoet niet tussen de bewoners, maar tussen de

.: r's:n lnlijk ook onder fantasie de vrije loop laten. Honden
- .:=r riet hun poot optillen in het plantsoen, dan schiet als

--. - :rer

als

ioor meerdere hondenbezitters U zult begrijpen
- atrg zeer onsmakelijke gevolgen heeÍt Wij

',

:'-:: -ií,napbeurt van ons dorp en het rioolwerk verheugde
-=' :.?i zich op een opknapbeurt van ons plantsoen.
:- - ,ar alle bewoners

Hel :::'.:enCe perkje wordt helaas ook gebruikt

hor::-:: :r

::- : .r':s

llI de redactie

bekend

auto's en de spelende kinderen komen te staanl
Met vriendelijke groeten,
Fam. Booij en Fam. Curiè|, mede namens 42 omwonenden en
sympathisanten.

NaschriÍt wijkraad:
De wijkraad heeÍt naar aanleiding van de wijkraadsvergadering het volgende advies geÍormuleerd lv4et
meerderheid van stemmen (6 voor i tegen en l
onthouding) adviseert de wijkraad positieÍ voor de
plaatsing van een groen gecoat ner< rondom het
plantsoen aan de Bloemveldlaan Eveneens een
meerderheid van de wijkraadsleden js voor het iets naar

achteren plaatsen van het hek. Deze ruimte zou

ingeplant moeten worden met eenvoudig te
onderhouden groen
Daarnaast wil de wrjkraad de volgende kanttekeningen
plaatsen de wrlkraad vindt het uiterst teleurstellend dat

de sociale controle en gemeenschapzrn falen en dat
alleen een hek om h et groen het plantsoen een
gewenste éénduidige gebruiksfuncrre r'an j:ve.
Gedurende de aÍgelopen jaren rs hei n ur ga,-r.: .a
problemen rondom dtt plantsoen te verOeterer
AÍgelopen zomer escaleerde dir zelÍs door het rot

Daarover spraken zij

tweemaal toe strooien van (Íijn) glas op het plantsoen
De wijkraad had gehoopt, door het ter discussre stellen

van de spee{plekproblematiek, dat de verschillend
denkende buurtbewoners tot een duidelijk compromrs
zouden komen ln dat geval had het plantsoen beide
Íuncties, kijk- en gebruiksgroen kunnen behouden.
De wijkraad ziet het hek ook voornamelijk als een
middel

voor het creeren van een veilige ptek in de meeste
brede zin van het woord. Door èen speciÍieke functie
aan dit plantsoen te geven, zal het voor een ieder

duidelijk zichtbaar zijn dat het ptantsoen een speelptek
is. Helaas wordt hierdoor de kijkgroenÍunctie aangetast
Het kwetsbare spetende (jonge) kind kan nu hopetijk
een speelplek krijgen in een buurt waar nauwelijks
speelplek is Een wijkraad moet nu eenmaal keuzes
maken, anders blilven haar rnspanningen beperkt tot
het roepen van loze kreren

Stickers
Brievenbussttckers tegen ongewenst reclamedrukwerk

zijn ook in onze wijk verkrijgbaar. Er bestaan twee
versies van een zogenaamde nee/nee_sticker en een
neeija-sticker n dit laatste geval wenst men geen
ongeadresseero reklamedrukwerk te ontvangen, maar
wel de huis-aan-nuis-bladen. U kunt een gratis sticker
verkrijgen Drj .er aÍhaalpunt ,'Het Fruitpàleis,' op de
Ramplaan

I
;l

)

Co de \i'lKraadsvergaderrng van 25 februari is uitgebreid
gesproken o\,'er oe nteuwbouwplannen aan de pieter
Wantelaan Bc-r,rte<eningen konden ingezien worden
en dtverse rnoge l(:reoen werden besproken. Ook het
tijdig ingrilpen v'a. er<eie Duudbewoners om groen te
sparen rond de s ocofrJizen op de Ramplaan verdiende
de aandacht Verde' li,erC geconstateerd dat, na de
noodzakelijke en verp rchre publrkaties. geen bezwaren
waren ingediend tegen het piaatsen van een speelhek
rond het plantsoen op de Bioen veldlaan
Op 25 maart kwam dit laatste clnt opnieuw uitgebreid
aan de orde. Veel omwonenden reageerden helaas pas
toen er een rondschrijven over cit hek in de bus was
gevonden. Elders in de krant vindt u over deze kwestie
een verdere toelichting.
De crimobiel, de brievenbusstickers een te organiseren
thema-avond, problematiek rond demente bejaarden *
ook dit waren zaken die aan de orde kwamen. Bent u
geinteresseerd in het wel en wee van onze wijk aarzell
u niet en bezoekt u de eerstvolgende wijkraadsvergadering op donderdag 27 mei, in het wrjkgebouw
aan de Croesenstraat.

Annelies Homburg

Red het Frederikspark
De stichting EeC het Frederikspark" is voortgekomen

uit de SportÍonosenbadcommissie van de wijkraad
Welgelegen De strchting heeÍt een fondsrekening
geopend bij de ABN-AMROBANK te Haartem.
46.18.52.233 Daarop kan een ieder die het doel

ZWEMBAD

HOUTVAART

ondersteunt da1 het park niet opgeofÍerd moet worden
aan een projektontwikkelaa( maar weer als vanouds

"speelveld" moet worden, zijn bijdrage storten. Het
streeÍbedrag is / 300 000
Dit bedrag rs bedoeld om aan de gemeente ter
beschikking te stellen voor één doel: vergroting en
herstel van het Frederikspark met de nodige garanties
voor parkbehoud rn de toekomst penningrneester Dr
D. Bloemers kan u nader inÍormeren. tet. óZg_stsz3z
Doe mee als het park u lieÍ isl

Voordelige voorverkoop
Bij manuÍacturenzaak Bouchier op de Ramplaan zijn tot
voorverí<oop

22 mei seizoen-abonnementen in de

verkrijgbaar.

De prijzen zijn:

. tot 15 jaar'.
(na 22 mei Í SO"=1
. 15 - 65 jaar:f /44.80
58.= (na 22 mei f 72.50)
' boven 65 jaar: f44.SO (na 22 mei / 56.=)
Bovendien wordt bij de aanschaf van een Íamilieabonnement een hoge korting verleend. Nu maar
duimen voor goed zwemweer!

frt.&
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen

Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale venruarming
R ioleri n gen / ontstoppi n gen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en

hypo-allergene
kosmetika
d

onderhoud c.v. nstallaties,
gashaarden, boilers,

rog i rlerll-Paríumerle

i

BAKKER

gersers e.d.
Geen voorrilkosten Eir,-*-

Broemendaalseweg 30Í

Vraag vrijblijvend offerte

tussen zijlweg en v h marínehospitaal

riankcnscníc

OVERVEEN

Loodgieters- en instal latiebed ri jf

Noorder Tuindorplaan
TeleÍoon 023-24234!

023 -

2Cl5 -: -a:-.54
' / werKpiaais 023'324', -e2

n.74.00

FABLg
Het juiste ADRES voor al uw
Gar.en en Voering
Band en Ritsen

kom tennissen
in de Fablohal

Manchetten en Boorden

I(niestukken
Hastiek

in het Ramploonk wartier

en nog

veel meer

P.

!

A.Thoolen jr

Bouchier

arcelisvoartpad
lloarlem
M

RAMPI-AAN 48

TETJFOON 242,482

2L /.2
12

B.V.
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HAPPY'S BIRT}TDAY CORNÍER

lemand larrg.
geslaagd,
zoveel laar gelrouwd
ol zomaar aa(drc]?

DÍÍt Í(OTTIR
riidende winkelwagen

do stad in
. ,l

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemqndaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook Ziekenhuis Amstelveen

voor : - melk

- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit

Sen

iorenzomerschool

ln het kader van het Europees jaar van de ouderen

wordt u in de maanden juli en augustus een educatief
programma aangeboden:

U kunt 6 weken lang een dag in de week naar de
zomerschool. 'í

Z keer per week
bii U in de straat

Een boeiend programma met deskundigen, discussie,
excursíes en andere activiteiten rond de thema's:
"Haarlem, een stad tussen Amsterdam en Aerdenhout",
"Europa na de tweede wereldoorlog",

tot ziens

Eraag

Nu nret meer voor
ieder cadeautle

"Technologische ontwikkelingen: gevolgen voor het
dagelijks leven" en "Kunst en Cultuur in de 20e eeuw"
lnÍormatie en opgave bij:

tel : 17 8212

de Stichting Ouderenwerk Z-K,
mevrouw A. Leguijt,
tel. 023-319128.

OFFICIEEL DEPOSITAIRE:

:lr'1'.'lurl I
.r!!trtrt*
or noi*rr ,'^*
a

tl$
SrNi)r

RTIYSDAEL
TABAKSSPEC|AAIIAAK
OVEtr'"

Uw adres voor de

E

í\

1794

A. J. M. BISSCHOPS

. Z -trwEG 6 - TELEFOON 277390

*lere

s)garen o.a.

De Heeren van Ruysdael- Balmoral- Corps Diplomatique Justus van Maunk - Oud Kampon - Huiíkar - De Oliíant etc.
En niet te vergeten onze eigen ,,Gulden Zes" sigaron, reeds bskend om de kwat rert en tag6 prilzenll!

Tovens vorkopen wij luxe artikelon, krBnten, ttjdschnlton, wonskaarten, nat.
slnpponkaaden, lotto en toto en

STAATSLOTEN!!!
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

De

zoak ven vert rouwen

Reparatiedienst alle merken
WASMACHIT{ES . KOELKASTEN
VAATWASMACHITTES
KOOKPLATEN

C

í.A

0p alte door ons uitgevoerde REPARATIES
geven

Stagerij
SCHAAPER

wi3 MAANDEN GARANTIE
KANTOOF

023 -3228 2t

RAMPLAAN

38 Tel. 023-

24 61 61

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

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

)»
tixt(0
Ír€xrRollcxilrsci

rilsÍatraltui

C. STAPEI «
ELEKTROTECH EK
---1( )N

PANEEL.EN KASTBOUW
ELEKTRONIKA

))Landel

I

i.ik ert,end installaDeur((
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___1tr_

AARDING

i Dok neparaLie's van o. a
I Radio-TV-Video-Siofzuigenc-enz.
023 - 24 5O 14 oi 06-52804683 iax: 023-245014

Leendert Meeszstraat
2015 JT Haarlem
TeteÍoon
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lngezonden brief

lnformatie uit De Blinkert

BetreÍt. Bebouwrng Willem Dreesplantsoen
De schoonheid van het Ramplaankwartier wordt mede bepaald

door de mooie beboste plek aan het Willem Dreesplantsoen
waar de zogenaamde senioren-wonrngerr moeten komen. Als
wijk zouden we eigenlijk akties moeten ondernemen om het
bestemmingsplan te wijzigen Door deze bebouwing wordt de
laatste mooie plek ons ontnomen en niet voor het nageslacht
bewaard.
Deze plek wordt nu intensieÍ door de jeuqd qebruikt, die daar
hun kreativiteit in denken en doen kunnen botvieren. Geen
gestructureerd spel maar spelen rn een klein maar uniek
stukje "bos" midden in een woonwrjk Uitgaande dat de jeugd
de toekomst heeÍt behoorl o r dit stukje wijk aan de jeugd en
niet aan senioren Ook de direct omwonenden en passanten
moeten een groot stuk woonkwaliteit inleveren.

Hier past de term horizonvervuiling als op die plek een Ílatachtig gebouw gaat komem. De wijk moet zich onder leiding
van de wijkraad meer verzetten, en niet zonder slag oÍ stoot
dit kleine stukle natuurschoon laten afnemen. Kennelijk is de
wijkraad v.,r. getuigende het meer dan positieve stuk hierover
in de laatste (mooie) wijkkrant. Ook de opmerking dat volgens
de wijkraad een tekorl aan seniorenwoningen optreedt in de
wijk geeÍt te denken. Enerzijds rijst de vraag waar die dan
gebouwd moeten worden, anderzijds vragen we ons af met
welke autoriteit een wijkraad hierover kan spreken zonder de
mening van de bewoners te kennen.
Of het een directe noodzaak is om daar seniorenwoningen te

plaatsen kunnen we niet beoordelen Wel weten we dat
seniorenwoningen een gat in de markt is waar alles voor moet

wijken. Dat deze groep mooi wil wonen en rust zoekt is
dutdelijk maar er zijn andere delen in Nederland die daar veel
meer aan voldoen De gemeente wil geld zien, ook dat is
duidelijk maar dit relatieve kleine bedrag staat in geen
verhouding tot de gevolgen.
Elke keer als we voorbij deze plek gaan valt het unieke steeds
meer op. Het signaal aan de wijkraad zal duidelijk zijn en houdt
ooh de volgende vragen rn:
Kunnen we niet een procedure starten die b.g. bouw kan
vcr:-rtcrnen oí is er een andere locatie te vrnden. Vragen die
achieraÍ komen, maar wel serieus bedoeld zijn.
Mede nanens bewoners en omwonenden.
Peter CJ Speel

lngezonden brief
Nieuwbouw
U heeft misschien al gelezen dat er in het Willem Dreesplant-

soen waarschijnlijk gebouwd wordt. Wij, schrijvers van dit
artikel ziyn daar Íel tegen. Omdat het een leuke afwisseling is
met de huizen er om heen en omdat het één van de laatste
niet-gecultiveerde plantsoenen is in de buurt.
Daarom vragen wij u om een kaartje te sturen naar het hieronder vermelde adres. Met daarop dat u tegen de bebouwing
bent meÍ een handtekening. Hooguit één kaartie per gezin
Het adres voor het kaartje is
M. Speet

Rollandslaan 89
2015 GD Haarlem
M. Speet en H. Mooren,12 jaar
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Er ligt nog een aantal pri.lzen van de verloting op onze
Braderie te v/achten op de gelukkige winnaarsl

De volgende V lzen die vielen op de loten. (roze) 285

en 296 en (groen) 29 156 en 195 kunnen

nog

afgehaald worden

Dagbehandeling
ln de loop van de maand mer zai de dagbehandeling van
Overspaarne in ons huls gaan starten Wilt u over een

eventuele mogelijkheid van deelname meer weten,

neeml

u dan kontakt op met het RIAGG aÍd.

Ouderenzorg.
Wilt u misschien als vrr.lwrllrger uv,r diensten aanbieden,

dan moet u kontakt opnemen met de Blinkert tel
240955
Wij hopen u in de volgende wijkkrant meer te kunnen
inÍormeren.
C J van Gendt,
directrice

Feestelijke opening aanbouw
Cp donderdag 11 maarl j I werd op feestelijke wijze het
nreuv/ aangebouwde deel van verzorgrngshurs 'De
Blinkert" geopend Na een warme toespraak van
directrce mevrouw Van Gendt werd mevrouw N. Kops,
die a I2 jaar als kapster rn De Blinkert werkzaam is, in de
gelegenheid gesteld om haar eerste clrënt, een
levensgrote pcp rn een rolstoel. de prachtig vernieuwde
kapsa on btnnen te r 1den. Vervolgens sprak de heer l\/.
van de 'r\,a'ter voorzitter van De Biinkert nog enkele
lovenoe vloorden over de tot standkoming van de
nieuwbou!i Daarna kreeg de jubrlaris, mevrouw Kops,
urt handen van de voorzitster van de bewonerscomm ssie mevrouw Holtzer, een prachtiq bloemstuk
aangeooden, vergezeld van een toepasselijk gedichtje.
Tenslotte werden de aanwezigen onder het genot van
een drankje en een hapje in de gelegenheid gesteld de
rest van de nieuwbouw te bewonderen. Wij kunnen u
verzekeren dat deze er niet alleen van buiten. maar ook
van binnen schitterend uitziet.

Rampertje
Gevraagd: oppas oÍ gastgezin (niet rokend) voor z
meisjes
(4 jr., gaat naar de Beatrixschool en 11 mnd.)
Eerst 1 dag (vrijdag). Later Z dagen per week van 9.00
tot 16.00 uur. Schoolvakanties vrij, tel. 24449A
É.J,
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