WLIKKRANT

P

I I

ruABTIEH
JULI

1993

JAARGANG

14 NUMMER 3

|,Wte

Met een mooie, lange zomer in het vooruitzicht zullen velen van u zich ongetwijfeld
weer opmaken om per fiets (of auto) via de zeeweg het strand van Bloemendaal,
Zandvoort of 't Wed te bezoeken. Dat is heerlijk, dat is gezond, dat is vakantie. Hoewel officËle vakantiedagen in de twintiger jaren nog heel zeldzaam waren, was er zin
en gelegenheid genoeg om hetzelfde te doen als wat wij anno 1gg3 nog steeds
doen, getuige deze foto!
Foto: archief Renate Huizer
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ri hebben dagelijks leuke aan
bredingen in bloemen,
bloeiende en groene planten.
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jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wijgiatis.

l

Wij zijn gespecialiseerd in

hydro en kantoorbeplanting

Wiikraad
Voorzitter Marten van Vliet

en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

247571

Vicevoorz. Johan Galjaard

244087

Secretariaat

247571

J

Henk Wagenaar

ïevens leggen

wi.j

de mooiste

tuinen aan o.a. met

Postbus 6158
2001 HD Haarlem
Penningmeester

srerbestrating en beplanting.

:l

247371

,^/ I hebben de allernieuwste
restratingsmaterialen
^

Werkgroepen

l

Milieu

TIJDELIJK VAKANT
Ruimtelijke Ordening

Verkeer

Galjaard

EI

244087
Nicovan der Fange 246227

Johan

ARTIFLEUR, dat staat voor

Wijkverpleging en

Kruisvereniging

Politie:

Wijkteam

I geven gratis advies over
aa:leg en onderhoud van

',','

klantvriendetijkheid en kreatieÍ
zaken doen.

155600

Zuid-west 122165

Alarmnummer
Belbus:

06-11
1

52666

Oppascentrale
Emmy Verbeek

241734

II II

rII
lrl

Speeltuin Overveen,
Pe ute rspee !zaal,
Wijkgebouw
Croesenstraat51 246333

Stichting Ramplaankwartier
Voozrtter Marlen van Vliet 247571

E

Wvan der Linden

8,

Zn

Aannemers van onderhoudswerk

Secretaris-penningmeester

Blansjaar

Joke
Ramplaan 37
201s GS

245744

Verenigde Spaarbank 84.82.63.030
2459
Gironummer Bank
2

HAARLEM 023-317644

- ./

<4

@

Tweede
vvseLrEi informatie_avond
ll llul llldl.lu-av(Jno

.A
Nieuwbouw Pieterwantelaan .W
.

é*
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-:: n eul'rbouwplan aan de PieterWantelaan begint een steeds duidelijkere vorm te
"' 33rr. De wijkraad organiseert wederom in samenwerking met de woningvereni; -g Randstad een tweede

informatie-avond in de Croeseístraat, op maàndag
12 iuli om 20.00 uur. Op deze avond zal een verder uitgewerkt ptan
behandeld wor-

den (zie tekening). Centraal staat wederom het informeren en het inventaríseren
van
e belangrijkste bezwaren van de wijkbewoners.

- = ':.nele procedures en inspraakmogelijkheden wor_
::- :as gestart bij indiening van het definitieve bouwplan

_-r:,eer eind augustus van dit jaar). In de (openbare)
,, - 'aadsvergadering zal, als onderdeel van deze formele
:'-::lure, door de wijkraad een advies geformuleerd
,', -'f :n over haar standpunten ten
aanzien van dit defini_
=. = plan.

Vers lag eerste

informatie-avond

',a een korte presentatie van de architekt werden de

-:-

ngen van de omwonenden gepeild over de eerste
--:,',erpschetsen. Een aantal aanwezigen was tegen
:r:fe vorm van bebouwing, vanwege het verlies van
:--:- en,oÍ speelruimte voor kinderen. De vraag bouwen
,'- =t bcurven was reeds uitvoerig aan de orde geweest
::.^.are wijkraadsvergaderingen en stond op deze
a,-_- : - =' :=' discussie.
l= := =-lr (ste reacties spitsen zich toe op de bouw_
-:: ---: : ::: -; iagen) en het volume
de voorgestelde
-:-.,:r_,,, :2 tot 18 woningen). Devan
consequenties van

r:.: ::: ' :"? Douw bepaalden de discussie. Onderwer_
:a- t: ':- ::.ei(,8 kwamen waren de verandering van de
::f ,. 'I i- :.. ltte van de slagschaduw, het behoud
..- : .:: - :: ilk groen (wel of niet kappen van
c:-:- :. :-_::. ,ian de opbouw voorde lift, het volume
a^ l: :'. - :: -.: ?- Ce sociale veiligheid.
_

_

"

B,,l hed parkeerprobleem waren de meningen verdeeld. Er
zijn in prirx+e twee opties: parkeren op eigen terrein (ten
koste nan het groen) oÍ parkeren
in àe pieter Wan_
teban er/oÍ Gilles SchooÍmeesterlaan (met als gevolg
een.toenernende parkeerdruk op de omgeving) of eeÀ

mnÈÍnatb Een parkeerkelder is financieelniet Éaalbaar.
Ook rroor het behoud van het groen zijn er twee alter_
nalieven: h€t bestaande groen ioveel mogelijk
handhaven oí herbeplanting gekoppeld aan een zorgvul_

dig uitge*erH kapphn.

Meer duidelijkheid
Op de tweede inbrrnatie-avond wordt dieper ingegaan op
de gesignaleerde prob{emen van de eerste veigàdering.
Voor een aantalvan de hierboven beschreven piobleme-n
zullen oplossingen gepresenteerd worden. De gemeente

r
fcNS€?iietlnitj,er o0-rïweÍD

.ji.

0g-0ó-1991

-

pVV

/
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Haarlem heeft onder andere een onderzoek gedaan naar

de parkeerproblemen en -mogelijkheden bij en rondon
het perceel. Hiervan wordt verslag gedaan en mogelijke
oplossingen worden getoond.

Met een kleine diaserie, gemaakt door de gemeente
Haarlem, wordt aangegeven op welke wijze de bezonning
en slagschaduw effect hebben op de directe omgeving
Een ondeaoek van de sector Natuur en Milieu (gemeente
Haarlem) geeft inÍormatie over de kwaliteit van he
bestaande groen en de mogelijkheden tot behoud hier"
van, als ook de wijze waarop een kapplan met herlceplan
ting gerealiseerd kan worden.
De gedetailleerde tekeningen van de architekt gever
meer inzicht in de grootte van de bouwmassa, de cor
structie van de opbouw van de lift, de hoogte ten opzichte
van de omliggende bebouwing, het volume van dr
brandtrap, de ligging in het park en de wijze waarof
bestaande bomen gehandhaafd kunnen worden.
De wijkraad zal op deze avond aangeven wat haar be
langrijkste kritiekpunten op dit ontwerp zijn, zoals bespro.
ken in de laatste wijkraadsvergadering, en op welke wijz
zijaanpassingen nodig acht. Omwonenden en belangstellenden zijn wederom van harte welkom op deze inÍor
matie-avond.
Marten van Vlie'
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Weilanden Elswout
. : .-"-:t .,= anden Elswout" heeft na drie bijeen. -:': - = =:.s1e deelplan in de wijkraadsvergadering
.:=:-esenteerd. Een oud plan van Staatsbosbe- -.' s l.ror de werkgroep aangepast en opnieuw
. -'-). re,,,en, Een belangrijk aandeel in de tot standko- .. r - arvan heeft de landschapsarchitekt Piet Kelder
-

:= =.:rd Met Staatsbosbeheer en de gemeente Haariem

-:"

,

.

er

realisatie van dit plan overleg gepleegd worden.

Wijzigingen
-:: o an behelst in het kort een drietalveranderingen
:r ng op pagina 41
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-e1 onttrekken van het zicht op de verlichting

van het
'^ spark Duinvliet door de inplanting
van een lindenlaan

-' remengd bosvak aan de noordkant van de weilanden.
- = ,'.,erkgroep is overigens tegen iedere ontsiuiting van
=: ,,,,,eiland, wegens het aantrekken van recreatieÍ ver-:nr en de daarmee samenhangende extra parkeerdruk

:

Op 27 mei kwam de wijkraad bij elkaar in het wijkgebouw
Croesenstraat, zoals altijd elke laatste donderdag van de
maand. De heer Jan Put, Stichting Haarlem ZS0, hield
een enthousiast betoog over de plannen en aktiviteiten
tot nu toe. Hij nodigde de wijkbewoners uit mee te denken
aan een blijvend wijkprojeld-feest i.h.k.v. het 750-jarig
bestaan van Haarlem. Elders in de krant vindt u meer over
de inhoud van dit voorstel. De nieuwbouw aan de pieter
Wantelaan en de Ramplaan werd besproken, evenals
het projekt Brouwersvaartgebied. Dit laatste plan is door
de ambtelijke molen nogal vertraagd; de wijkraadRamplaankwartier en de Stichting Belangenvereniging Zijlweg
hebben gekozen voor naluurontwikkeling. Indien het scenario van de gemeente hetzelfde is, zal er geen formele
inspraakprocedure voigen. Ook de werkgroep "weilanden
Elswout" deed verslag: de plannen van Staatsbosbeheer

zijn aangepast met behulp van de landschapsarchitect
Piet Kelder. Belangrijke veranderingen zijn vooral
gebaseerd op historische tekenin gen.
Op donderdag 29 juli is er i v m de zomervakantie, géén
wijkraadsvergadering. maar op donderdag 26 augustus
zijn wij allen weer present hooelllk rn goede gezondheid
en goed uitgerust. Wil nopen ook Li, als buurtbewoner,
dan in de wijkraadsvergadering te ontmoeten.

het Kerkelijk Centrum en het

cafó . Verwacht wordt dat
'-:er ïennissers en wandelaars
hun auto daar zullen

,:.keren.
het,rerbeteren en versterken van de biologische

:

AH

lnformatiebord wi kraad

-,'.aliteit van het weidegebied door het buiten
de zióhtas_

s:i'r plaatsen van losse boomgroepen. Grotere boom_
rrtepen kunnen onderplant worden met bloeiende en

:esdragende struiken.
: het aanleggen van een moeras_ en waterpartij in de
zlchtlijn van het Grote Huis. Een dergelijk element kan
ailractieÍ zijn voor planten en dieren, zeker als bovendien
. combinatie daarmee de slootoevers verlaagd worden.

N
.-

aar Staatsbosbeheer

=:e voorstellen worden ter beoordeling opgestuurd naar
S:aatsbosbeheer. Of deze plannen g"i"àli"e"rd worden
s afhankelijk van de opstelling van Staatsbosbeheer,
:.-eente Haarlem en andere belangengroepen. ln de
, :enCe wijkkrant berichten wij u over het vervolg van
,:-: !'31-lhefi.
", - ,. ïeer welen overde
plannen,dan verwijzen wij naar
:- . -.kast op de Rollandslaan (naast de brievenbus).
.=- -' ^? Í juli zijn de plannen en de daarbij behorende
-.- <: :: oezichtigen.
Reacties op dit plan kunt u richten
1=' :. ,'.erkgroep "weilanden Elswout,,tot 1 augustus van
lllarten van Vtiet

Zoals u wellicht al onldekt hebt, is er naast de brievenbus
op de Rollandslaan, tegenover de Dekamarkt, het lang
verwachte publikatiebord verschenen. Al de zaken die dó

wijkraad u graag snel wil laten weten, worden daarin
gepubliceerd. Juist omdat de wijkraadsvergaderingen
maandelijks zijn en de uitgaven van dJ wijkkànt
tweemaandelijks, is het van groot beiang juist in d-i" tr"senlrggende perioden regelmatig een blii op de vitrine te
werpen: dan kan u weinig ontgaanl
Overigens kunt ook u, als wijkbewoner, gebruik maken
van deze publikatiemogelijkheid; aankondigingen en
meededelingen van algemeen belang zijn van harte
welkom. Kontakt daarover kunt u opneÀen met Annelies
Homburg, tel.247Z3O of klarten van Vliet, lel. Z47S71
Commerciéle advertenties kunt u kwijt als Rampertje in
de wijkkrant
AH
.
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Dqqr kom i e ver der mee.
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakeliike broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HEEMSTEDE:

HAARLEM:

Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant

Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingarstr 37 - lndischestrt 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdslraat 45 annex croissanterie
Grote Houtstraat 67 annex croíssanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Bollandslaan 33 - Marsstraat 1 - Bakkerstraat 16

SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

ZANDVOORT:
Tolweg 6

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

'Van der \boren, nog een sneetie'
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Nieuws
uit de werkgroepen
M

ilieu

*§*t

Een aantal personen, waaronder ook ondergetekende,
hebben besloten om te proberen, een werkgroep Milieu
op te richten. Laat ik mij om te beginnen even voorstellen.
Ik ben John Tijmstra, en ik woon (weer) op de Ramplaan
nr. 99.

Uit hoofde van mijn beroep en enkele hobby's (chemisch
analist c.q. tuin - natuurgids en volkstuinder) meen ik het
één enander van het wel en wee van milieu te kennen.
Waarom dan een streep onder het woord "proberen"?
Wel, omdat zoiets mijns insziens toch niet zo eenvoudig
Iijk! Hoe moet je zo'n werkgroep opzetten? Het lijkt mij
het beste om gewoon "ergens" te beginnen, dan rollen de
punten er vanzelf wel uit. Maar daarbij, beste lezers, hebben we jullie ideeën en respons hard nodig! Dus indien u
nu al vragen of problemen heeft op milieugebied, gaarne
opsturen naar de wijkraadredactie of ondergetekende.
Alleen ... het moet wel een milieuwerkgroep worden en
geen geschillencommissie
Wat mij betreft kunt u ook met vragen komen over natuur
en tuinieren. Misschien ontstaat er dan wel een vaste
rubriek: "Natuur en Milieu" maar nogmaals, ons succes
hangt ook af van ideeèn en respons van de lezers,
Volgende keer leest u meer over onze vorderingen.
I

John Tijmstra

Haarlem 750
Op 23 november 1995 is het 750
en dat graaÍ
Willem ll stadsrechten aan Haarlem gaf. Hierdoor werd
Haarlem een zelfstandige stad met eigen rechtspraak (de
Vierschaar), wetgeving en bijzondere rechten voor de
burgers.
Om dit heugelijke feit te vieren is de stichting Haarlem 750
in het leven geroepen. De leden van deze stichting komen
uit diverse sectoren in de stad (sport, bedrijÍsleven, kerk,
bestuur, enz) met als voorzitter de burgemeester van
Haarlem, mevrouw E. Schmitz.
De stichting Haarlem 750 wordt ondersteund door een
projectbureau, welke gevormd wordt door Leontine Splin-

ter en Jan Put.

Festiviteiten
Zoals eerder vermeld, is de stichting bezig met het organiseren van allerlei Íestiviteiten om het 750-jarig bestaan
te vieren. Hoewel de plannen nog niet zijn uitgewerkt,
wordt middels een nieuwsbrief een tipje van de sluier
opgelicht.

Wat wordt er zoal gedaan: F{et accent van de feestelijkheden ligt in het voorjaar en de zomervan 1995 met als
hoogtepunt uiteraard 23 november. Na een spectaculaire

Dank!
Onze oproep in de wijkkrant van februarij.i., waarin wijom
een Íinanciële ondersteuning vroegen. is niet onopgemerkt gebleven. Een aantal mensen hebben ons verrast
door een gift te storten. Al deze mensen: heel hartelijk

dank!

JB

opening zal er o.a. een historisch banket, in alle straten
die op de Grote lVark uitkomen, worden gegeven. Er
zullen sporltoernooien (op nationaai en internationaal
niveau) komen.

Naast een topografische tentoonstelling wordt gewerkt
aan een tentoonstelling "l\/ligranten door de eeuwen
heen '.

Diverse koren

en het

Noordhollands Philharmonisch

Orkest geven concerten. Ook ligt het in de bedoeling om
een internationaal Bach lnterpretatieconcours te organiseren. Er komen diverse theatervoorstellingen, enz.

Bier
ln 1430 telde Haarlem ongeveer 100 bierbrouwerijen.
Deze vormden een belangrijke bron van inkomsten voor
de stad. Het valt dan ook te begrijpen dat het gemeentebestuur de brouwers van harte steunden. Dit is nog te
zien in de Grote of Sint Bavokerk. Terwijl de meeste gilden
zich in deze kerk tevreden moesten stellen met een altaar,

hadden de brouwers een eigen kapel. Voor het produceren van bier werd eerst het water uit het Spaarne

gebruikt. Echter door vervuiling en verzilting uit het lJ
begon men het "schone water" uit de Brouwerskolk te
halen. Dit werd met schepen via de Brouwersvaart bij de
brouweri.jen aangevoerd.

Helaas is deze bedrijfstak geheel uit Haarlem verdwenen.
Toch is het de bedoeling om vanaÍ 23 november 1994
',,,ieer Haarlem" bier op de markt te brengen. De landboui^,faculteit van de universiteit in Leuven (Belgiè) heeft

al enkele

en wees gerust:
uit de Brouwerskolk of het
Spaarne gebruik Het zou leuk zij als dit bier ook na
proefbrour,,,,sels ontwikkeld,

hierv'cc,r v,'ordt geen water

1-o95 nog op de marld kan blijven

ln de wijken
De festiviteiten worden niet
beperkt tot de binnenstad.Ook in de Haarlemse wijken moet worden gefeest.
Om dit te stimuleren heeft het projectbureau aan de
wijkraden gevraagd om met ideeën te komen. Enkele suggesties zijn al gedaan, zoals:
. een wedstrijd "schoonste wijk van Haarlem";
. een klaverjastoernooidoor heel Haarlem;
. een zeskamp tussen de verschillende wiiken.
lr/ocht u een idee hebben, hoe ook het Ramplaankwar.
tier"Haarlem 750" een feestelijk tintje kan krijgen (d.m.v.
een éénmalige aktiviteit of door een blijvend project),
geeft u dit dan aan de wijkraad door. U kunt ook rechtstreeks bellen met Jan Put of Leontine Splinter, tel.
171750. Laten we proberen er met zijn allen een mooi
feestjaar van te maken.

§
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties

Centrale venruarming
ngen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
Riol eri n gen / ontstoppi

d ro g

onderhoud c.v. nstallaties,
gashaarden, boilers,
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BAKKER

gersers e.d.
Geen voorrirkosren E*iirOt"."

Bloemendaelseweg

Vraag vrijblijvend otíerte

tussen ziilweg en v h marinehospÍtaal

riankansqn(o

OVERVEEN

Loodgieters- en installatiebedriiÍ
Noorder Tuindorplaan
TeleÍoon O23-2423M

301

54

-/

023 - 27 .74.00

2015 HL Haarlem

werkplaats 023-325192

mBur
lngezonden brief

Op 11 mei was er voor de zoveelste keer aandacht voor
het "seniorenplan Dreesplantsoen": een extra avond in de
Beatrixschool voor de omwonenden. Er was uitleg met
bouwer - architect en wijkraad. Prima: kan niet beterl
Als ik even een vergelijk mag maken met de sloop van

11

woningen aan de Ramplaan, waarin men totaai geen
gehoor heeft gegeven aan de opinie van de omwonenden: dat was een hele grote misser.
De opmerkingen welke bovenkwamen de 1 1e rnei:
1 Men wil best meewerken maar ... dan altiid voor een
ander zijn stoepje.
2. Bovendien begon ik (al meer dan 60 jaar woon ik op
de Ramplaan) mezelf zielig te vinden, want ik vernam dat
het Ramplaankwartier zo weinig groen heeft en er geen
speelplekken zijn voor de kinderen.
Hoe durÍ je met zoiets aan te komen. Een wijk welke zo

dicht tegen natuurgebieden als bos

-

duin

-

water aan

ligt!

lvlaar mijn vraag is:Waarom al die extra drukte? ledereen
kan op de wijkraadsvergadering komen en zijn zegje
doen! lVlaar daar komt geen mens en hoor je geen stem
...!

Elke laatste donderdag van de maand in de Croesenstraat, 20.00 uur. Ook daar staat de koffie klaar'

8
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Wil de Braal

kom tennissen
in de Fablohal
in het RomPloonkwartier

A.Thoolen

jr B.V

Marcelisvoortpad
Hoorlem
2L /.2 10

Nieuws uit De Blinkert
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Dagbehandeling
Zoals u al hebt kunnen lezen in de vorige wijkkrant, is de
dagbehandeling in de Blinkert van start gegaan. Op
3 mei werd deze door de eerste deelnemers bezocht.
tUie komen er naar deze dagbehandeling?

Er komen dementerende ouderen, die welthuis verzorgd
kunnen worden, maar ook regelmatig extra sociale zorg

en behandeling nodig hebben, om daatdoor zo goed
mogelijk te blijven funktioneren.

Naast de zorg voor de deelnemers (ofwel bezoeke§
bieden we met deze mogelijkheid van dagbehandeling
ondersteuning in de thuissituatie. Parlners, kinderen oÍ
andere helpenden worden enkele dagen ontlast van hun
zware laak. Zii kunnen weer even tijd voor zichzelt
nemen.
ln het begin is hel voor de deelnemers even wennen, aan
elkaar en aan de medewerkers. lneens zit je met vreemde
mensen aan tafel. De mensen die thuis alle zorg bieden,
moeten natuurlijk eveneens erg wennen. lneens zijn ze
een dag zonder partner, ouder waar zevoor zorgen.
De dagbehandeling gaat er vanuit dat we zo ongeveer zes
weken proberen hoe het met de deelnemer gaat. Meestal
lukt het dan ook wel en is men in de thuissituatie ook verlrouwd geraakt met het idee enkele dagen per week voor
zichzelÍ te hebben.
Hoe komt men in aanmerking voor dagbehandeling?

De aanmelding geschiedt via de lndicatie Commissie,
door de huisarts of RIAGG (Regionale lnstelling voor
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg). ln overleg met
het RIAGG afd. ouderenzorg worden door de dagbehandeling de deÍinitieve aÍspraken gemaah. Daarom dienen
aangemelde deelnemers bij het RIAGG bekend te zijn.
De dagbehandeling van Overspaarne biedt nu, dank zij
de lokatie "De Blinkert", dagelijks zorg en hulp aan 12
ouderen: 6 deelnemers in Overspaarne en 6 deelnemers
in de Blinkert.
De medewerkers van de dagbehandeling hopen ook dat
ze een beroep kunnen doen op vrijwilligers uit deze wijk.
De medewerkers, die de dagelijkse zorg in de Blinkert

op een goede samenwerking.
Paul de Beijer
Coördinator Dagbehandeling

Gezellige avonden
lngaande september 1993 willen wii proberen om onze

gezellige avonden in de Blinkert ook toegankelijk te
stellen voor oudere buurtbewoners.
Hoe gaat dat in ziln ,,^;erk? U zult begrijpen dat de zaal niet
zo groot s dat een onbeperkt aantal gasten hiervan
gebruik kan maken Voor iedere gezellige avond kunt u
een kaartje bij de receptie kopen, maar er zijn per avond
slechts een beperld aantal kaartjes beschikbaar.
De prils ,,'an de kaartjes is aÍhankelijk van het gezelschap
en zal var ëren van 2 50 tot maximaal 10,=.
ln de halvan de Biinkeí vindt u eerdaags de hele lijstvan
avondactiviteiten tot het eind van het iaar.
Wilt u meer weten, komt u dan gerust even langs.
Tot ziens,
C.J. van Gendt, directrice

Buswtizigingen NZH
ln mei is de nieuwe NZH-dienstregeling ingegaan. Ook
voor de inwoners van het Ramplaankwartier is het één en
ander veranderd,
. Lijn 8. Vanwege het geringe reizigersaanbod is deze
opgeheven.
. Lijn 6. Haarlem Station NS - Haarlem Ramplaankwartier wordt nu in een twintigminutendienst gereden tot
21.00 uur ln het Ramplaankwartier gaat lijn 6 over in
lijn 7. De route van lijn 6, traject Haarlem Station NS Vijver verandert niet (dus via Gasthuisvest en Haarlem-Hoog) Dit geldt dus ook andersom: van vijver

.

naar staticn.

Lijn 7 Ramplaankwartier - Station. Van maandag tim
zaterdag gaat lijn Tvaker rijden, en wel iedere twintig
minuten. De route is kofter geworden: vanaf Haarlem
Vijver via de KorteZijlweg en de Zijlweg naar het sta-

behartigen, zijn:
Joke Böhm
Yvonne Boudesteyn
Margriet Fokkema

tion.
Belbus. Net zoals vroeger is er de belbus voor maandag Vm zalerdag na 21 .00 uur en zondag de hele dag.
Voor reserveringen kunt u terecht op telefoonnummer
1 52666.
De nieuwe dienstregeling is verkrljgbaar bij het NZH-loket

Z

op het station, de PTT-kantoren en de NZH-chauffeurs
(5.= per stuk). Natuurlijk kunt u voor inlichtingen ook

hebben alle drie veel ervaring opgedaan in het ver-

: ::c'r

t,

Om u in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen bij
de dagbehandeling houden we een OPEN HUIS op donderdag B juli s middags van 15.00 tot 17.00 uur.
lk heb als niet-Haarlemmer, altijd gehoord dat het goed
roeven is in het Ramplaankwartier en wij hopen dan ook

uis Overspaarne.

.

bellen met het landelijke reisinformatienummer 06
(50 cent per minuut).
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HAPPY'g BIRTFI]DAY CORNER

lemand larig.
gesiaagd,
zoveel laar getÍouwd
ol zomaar aardtg)

DÍff Í{OTÏER

Nu nret meer voor
ieder cadeautie
de

íad

in

riidende winkelwagEn
Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

voor : - melk

- levensmiddelen
- hrood
- aardappelen
- groentEn en
- fruit

Rampertje
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS ZOEKI,
GASTOUDERS

Z keer per wEek
bii U in de straat
Eraag

in het Ramplaankwartier, die het leuk vinden om tegen
een vergoeding 4 hele dagen per week (ma, di, wo en do)

tot ziens

van 08.00 tot 18.00 uur op een baby te passen. De
opvang moet ingaan eind augustus, begin september
1993. De baby wordt bij u thuis gebracht en gehaald. Voor
luiers, voeding en andere benodigdheden wordt gezorgd.

tel : 17 8212

Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u bellen
naar Anneke Schouten, O2O -6262445 (ma na 14.00 uur,
wo en do voor 12.00 uur).
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A. J. M. BISSCHOPS

ZIJLWEO 6 - TEr-!;31'"
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Uw adres voor de betero sigaren o,a.

Oe Heeren van Ruysdael - Balmoral - Co,ps p,p o'rr3i1-B '
Justue van Maurik - Oud Kampon - HuiÍkar - De O lani etc
En niel te vergsten onze eigen ,,Gulden Zes" s,gare-

Íei:s :=-

kend om de krryalrt€it on lago prrlrenll!

ïovans vorkopen wij luxe arlikolen, kranlerr, trjdschnften, wenskaa'l€^ ^ai
slnppenKaaden, lotlo en toto en

STAATSLOTEN!!!
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kopreren 0,25
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Chemisch afval

Rampertje
r

E\,ITIE A U B. WIJ VERZAMELENI

f . ,,'erzamelt Eau de toilette-, ParÍum- en Aftershave
': nratuuílesjes, Barbies, Kens, Skooter en de kleertjes.
-,j

verzamelt oud speelgoed (blik), Parker, Waterman e.a.
rlpennen, en glas en aardewerk. Wij zijn bereid om voor
Ceze spullen goed te betalen. Dus als u iets voor ons
:eeft, belt u dan: 023 - 312627
.

U weet dat u uw chemisch afual, zoals batterijen, ie- en
verfresten kunt inleveren o.a. bij de firma ArtiÍleur op de
Rampfaan 24a. Een vriendelijk, maar ook heel dringend
verzoek: wilt u a.u.b. uw chemisch aÍval goed verpakt
inleveren? Af en toe is de entree van de winkel besmeurd
door lekkende materialen, en dat is toch niet de bedoeling. Dus: chemisch afual: weg ermee, naar de juiste plek
en goed

verpakt!

..'

AH

lngezonden mededeling

VERENIGING TOT BEHOUD KARAKTER WILLEIU DREESPLANTSOEN EN OMGEVING i.o. is de naam van de vereniging die zich inzet voor het behoud van het gebied aan de Pieter Wantelaan. grenzend aanhet Willem Dreesplantsoen.
Het zal u niet ontgaan zijn - indien wel, zie dan wijkkrant februari - dat er verregaande bouwplannen zijn voor voornoemd

gebied.Opll mei isdoorWoningbouwverenigingRandstadenarchitectWagnerhetplantoegelicht: erkomt,inprincipe,
een flat van 5 !l verdiepingen parallel aan de PieterWantelaan. Let op 5 verdiepingen is ca 15 ÍvlETER HOOG OFWEL

ZO'N 6 IVIETER HOGER DAN HETTOT NU TOE HOOGSTE GEBOUW IN ONS DORP:
DE BLINKERT.

Bezwaren
Ten gevolge van de bouw van deze flat zal:

. het grootste deel van het groen van dit gebied verdwiinen.

Zonder dit groen is er, vinden wij, geen sprake meer van een
Willem Dreesplantsoen, omdat het groen in hoge mate beeldbepalend is en de flat de ruimte gaat overheersen.
. het laatste stuk ongecultiveerde speelgroen, binnen de wijk, voor kinderen verdwijnen.
o nog meer verkeer de toch al niet brede straten gaan beheersen.
o nog meer parkeeroverlast ontstaan, juist op schooltijden, aan de Pieter Wantelaan ter hoogte van de Beatrixschool.
. voor de omliggende woningen een duidelijk verlies aan privacy optreden.

De Vereniging
Zich baserend op het tot nu toe ontstane beeld hebben reeds 40 verontruste wijkbewoners toegezegd lid te zullen worden
van de vereniging. De invloed van de vereniging groeit naarmate meer bewoners zich hierbij aansluiten. Voor ons is het
belangrijkst een door u afgegeven schriftelijke adhesiebetuiging. Enige financiële ondersteuning is natuurlijk van harte
welkom.
Voor de goede orde: de opzet van de vereniging is van dien aard dat, indien zij aansprakelijk wordt gesteld voor b.v. proceskosten, deze kosten niet op de leden kunnen worden verhaald.

Actie
Zonder (onze) tegenwerking wordt begin september de bouwaanvraag ingediend. Om de vereniging sterk te doen staan
op het moment dat de aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend, zien wij onderstaand strookje gaarne zo spoedig mogelijk
tegemoet: p/a Gilles Schoolmeesterlaan 34 of Jan de Mijterlaan 13.
Extra informatie kunt u vinden op het publicatiebord bij de brievenbus aan de Rollandslaan

Vereniging tot behoud karakterWillem Dreesplantsoen en omgeving i.o.

Ondergetekende verklaart lid te worden:
Naam:

Handtekening

Adres.
Telefoonnummer:

1í

j zLJn l-id van de ÀMCO groeP! ! !
ii met meer dan 230 vakzaken de grootste winkel-keten van
Nederland. Àmco-zaken kopen gezamenlijk in, dus nog voordelj-ger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen, nog grotere
sortering, nog meer service.
Wi

amóo

Voor beter beeld en geluid..
I)
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LEIOSEITAART 130 (achter de'schouwburg)
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kaas &
spècialiteitenwinkeltie
B oemendaalseweg 267
Overveen

rel.023-260732

HAARLEM
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Delicatessen yan Kaatie bii de Sluis
Leonidas bonbons
Stolkse boerenkaas
Mövenpick ijs
Treasure tea

*

*

*

i

Bloemendaalseweg 267 - Overveen - Tel. 260732

toobgtetert-inttcttotieÉebriif firrna !offman

Dok - Rioteringswerk, Lood'en Zinkwerk, Sonitoir' CV Gos 'Woter
Hendrik Roozenloon

ló, 2015 JN

Hoorlem, Tel. 023 -243472/251003

Be1 voor meer informati,e of vrlj b11j vende offer:=
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PHILIP KORVING & ZN
R.rmplaan
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Tele[oon 02] - 2J2lll

Rampertje

Welkom Flower shop Gurl

In de tweede week van september start ik met cursussen

yoga. Lokatie: Balletstr-dio Marijke Bakker, Bloemendaalseweg 235. Tiiden: woensdag 20.30 tot 21.30
uur, donderdag 13.30 tot 14.30 uur. Lokatie: pieter
Kies$raat 20 zwart: maandag 9.30 tot 10.30 uur, donderdag 20.3O tot 21.30 uur. Kosten 10.= per les. lnter-

esse? lnrforrnatie lel: 242691, lrene Mooy-Kroon van
Diest

Curley, van harte welkom. Veel succes

O u derencontact

lp

De wij
en redaktie van
Ramplaankwart
eten
onze nieuwste aanwinst op de winkelgalerij, Flowershop

loegewenstl

Nl

Rampertje

Overveen

r',,oensdag 9 juni j.l. vierde het Ouderencontact Over-

'.,een zijni 25-jarigjubileum. De wijkraad wil hierbij graag
het bestuur en medewerk(st)ers van harte feliciteren met
het behalen van deze mijlpaal!

TE KOOP GEVRAAGD
EEN G EZI N SWON I NG in h et Ramplaankwartierl Minimaal
3 slaapkamers, badkamer en een vliering/zolder.
Tel: 023 314238

-

Jaarmarkt Haarlem Zuid-West
DOE MEE AAN DE "HAARLEM ZUID-WEST" PLAY-BACK WEDSTRIJD EN ......
WIN EEN WEEKEND NAAR PARIJSEN EURO-DISNEY VOOR HET HELE GEZIN!
Zalerdag 4 september a.s. wordt voor de jeugd uit HaarIem Z.W. een Play-back wedstrijd georganiseerd. Deze
wedstrijd vindt plaats tijdens de traditionele jaarmarkt op

een groot podium op de hoek van de Van Oosten de
Bruynstraat - Karel van Manderstraat. Alle jongeren tot
16 jaar mogen hjeraan deelnemen, mits zij in Haarlem
Z.W. wonen,

mers een herinnering. De winnaars van de eerste, tweede
en derde prijs ontuangen een fraaie beker.

De hooÍdprijs bestaat uit een weekend, voor het hele
gezin (max. 4 personen) met GTA-reizen naar parijs en
Euro Disney in Frankrijk. De moeite waard dus om tijdens
de komende maanden (en de grote vakantie) je goed voor

te bereiden op je deelname aan de H.Z.W play-back
wedstrijd.

De Play-Back ,l,edstrild wordt een professionele show.
Het programma duurt de gehele dag en wordt afgewisseld
door shows van dr','erse artiesten, orkesten, een spel e.d.
Er wordt van de oeelnemers aan de Play-back wedstrijd
verwacht dat zij zich goed presenteren in zoveel mogelijk
de kledij, stijl, kapsel e d, van de originele artiest.
Een professíoneie .lury bestaande uit vakmensen
beoordelen de kinde.en Uiteraard is er voor alle deelne-

Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Kantoorboekhandel Goma-speelgoed, Zonnebloemstraat 2,
2O14VX, Haarlem.

Vermeld duidelijk naam, adres, telefoonnummer, leeftijd,
geslacht en de artiest die nagedaan wordt en het nummer
dat geplaybac*t wordt.
Alle aanmeldingen dienen VOOR 17 JULI a.s in het bezit
van Goma te zijn.
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

De zook van

vertrouwen

Reparatiedienst alle merken
WAS MACHIIT ES . KOELKASTEI{

o

VAAÏWASMACHIItlES

í.A

KOOKPLATEN
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atle

door

ons uitgevoerde REPARATIES

Stagerij
SCHAAPER

geven w|3 MAANDEN GARANTIE
KANTOOR

023 -32 2821

RAMPLAÀN

38

Tet. 023- 2(

61 61

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812
LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOM IN STALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

)»
IrÍ[rf,0lacrillscf,
rlsraltÀllun

C. STAPEL
ELEKTROTECH

PANEEL.EN KASTBOUW
ELEKÏRONIKA
Leenderl lvleeszstraat I 06
2015 iT Haarlem
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inleveren

t/m maandag

13 september op de volgende adressen:
Hospeslaan 44 en Ramplaan37
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Gr.oente & Fr.uit voor ied.ene beurs
Ramplaan 42 tel:242334
OOK DTEPVRTESGROENTEN EN HERTOG rJS

WTJ BEZORGEN GRÀTÏS
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EN

VERZORGF:N

FRUTTMÀNDEN DOOR HET GEHELE LÀND

BIJ HET FRUITPRLEIS RLLEEH KUHLTTEIT
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ook vocr olle socrten Phrlrps gioerlofrcr,n,
T L - ourzen en clektro-moterrool

A G DE HAAS RAMPLAAN
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TEL,24 05 53

Eetcafé

Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland

Gezellig oud-Hollandse sfeer

UitEtelande ktukm
7 dagen per uteek geopend

V ol op p arlce er g el e g enhe i d

Ook znaluerhuur
(
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Ramplaa n 125, Haarlem.
Te I e f o on nu runer : 023-240532

