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Een ongewone aanblik van het bruggetje achter de Beatrixschool, aan het begin van
het Houtmanpad. Beladen met een dik pak sneeuw, gebogen over diep bevroren
water: dat is alleen mogelijk als het een "ouderwetse" winter betreft. Een ouderwets
plaatje dus, een dergelijk vredig tafereel? Nee:vrede is nooit ouderwets, meer iets wat
hier, en nu, vanuit het diepst van ons hart moet worden gewaardeerd én nagestreefd.
Want ook op dit moment is "vrede" te samen met hen die je lieÍhebt iets wat te veel
mensen nog niet, of niet meer, binnen hun bereik hebben. De redaktie en de wijkraad
van het Ramplaankwartier wensen u daarom de komende dagen, en het komende
jaar, een vrede-lievende tijd toe.

foto:Joke Blansjaar
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WIJkkrant
RamnpIaankwantfien

DECEMtsER 1993

Wiikraad
Voorzitter: Marten van Vliet 247571
Vicevoorz.:Johan Galjaard 244087
Secretariaat: Postbus 6158

2001 HD Haarlem
Penningmeester:

HenkWagenaar 247371

Redaktie
Annelies Homburg
Joke Blansjaar
lrv Elshoff
Kopijwijkkrant:

Werkgroepen
Milieu: John Tijmstra
Verkeer: Nico van der Fange
Ruimtelijke Ordening:

Johan Galjaard

Wijkverpleging en
Kruisvereniging

Politie
Wijktdam Zuid-West
Alarmnummer

Belbus

Oppascentrale
Em'ny Verheek

Speeltuin Overveen,
Peuterspeelzaal,
Wijkgebouw
Croesenstraat 51

247234
245744
240896

Hospeslaan 44
Ramplaan 37

248228
246227

244087

1 55600

122165
06-1 1

'152666

241734

246333

247571

245744

84.82.63.030
2459

Sti chti n g Ramplaankwartier
Voorzitter: Marten van Viiet
Secretaris-Penningmeester:

Joke Blansjaar
Ramplaan 37
2015 GS Haariem

Verenigde Spaarbank:
Gironummer Bank:

I Wij maken dagelilks bioernstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wi1 gratis.

Wij zijn gespecialiseerd in
hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

l

tr Tevens leggen wil Ce mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanting.

C Wil hebben de allernieuwste
bestratin gsmaterialen.

C Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatief

zaken doen.
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Wvan der Linden & Zn
Aannemers van onderhoudswerk

HAARLEM 023.317644
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I Wii hebben dagelijks leuke aan
biedirrgen in btoemen
bloeiende en groene planten.

Rarnplaan 24a

20'15 GW Haarlem
TeleÍoon: 023 -24U 82
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Voor de komende feestdagen hebben
slagerij Schaaper, vishandel Korving
en Het Fruitpaleis een aardig menu
samengesteld.
Zij wensen u smakelijk eten!!
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I Orchidee Hoorlem BV Rockoerrshor

Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f 8.50 Telefocn: 24 48 2ó
Posladres
Krokusslraal 49
2015 AE Haarlem
Tel {zaax) A23'244826

{pnve) 023-3i2314
Fax 023 ' 24701 I

+lET F'RUITPfltrEIS
Said

Gr.oente & Fr.uit voor ieder:e beurs
Ramp I aan 42 te I : 242334

OOK DÏEPVRTESGROENTEN EN HERTOG IJS

WrJ BEZORGEN GRATIS! EN VERZORGEN

FRUITMÀNDEN DOOR HET GEHELE LÀND

BIJ I-IET FRUITPRLEIS HLLEEN KURLITEIT

&
Theo en Lenie: bedankt!
Afscheid uit "HetltVapen van Kennemerland"

Veertien jaar lang waren zii het gezicht van Het Wapen:

Theo en Lenie Braber. Cp tr5 mei '1979 betrokken zij

vanuit bar/snackbar "het Tempeliertje" dit bijzondere café

aan het einde van de Ramplaan. Zii hebben er met hun

bijna spreekwoordeiijke enthousiasmë een unieke plek

\ian gemaakt. Velen van onze wijkbewoners kennen

inmiddels ongetwiiÍeld het ouderwetse interieur, de sÍeer-

vol ingerichte Íeestzaal daarachter en het terras met het

i'utstieke uitzicht. Toch hebben Theo en Lenie nu een punt

gezet achter hun rol van gaslheer en gastvrouw'

Een lang gekoesterde wens is namelijk in vervulling
gÉgaan: Zij mogen zich de trotse eigenaars noernen van

een klein hotelletje in het groothertogdom Luxemburg.
Op 5 km. afstand van Martelange, en, iets verder: van

Bastogne (België), iigt het piepkleine dorpie Bigonville'

Aan de rand ervan ligt de "hostellerielancien chàteau",

rnet de genoeglijke gelagkamer (natuurlijk me-t open

haard) en achl hotelkamers op de eerste veidieping. Op

de zolderverdiep!ng zijn de privévertrekken van de nieuwe

eigenaars. Alle gasten krijgen een ontbijt en een viergan-

gen-diner, door Lenie zelf bereid, voorgeschoteld. En het

uitzicht? HetzelÍde als hier," iacht Lenie rnet een weids

gebaar "alleen nog ruimer, En de Ardenner bossen, die

óp 1 minuut afstand liggen, zeggen de ware liefhebber al

genoeg!
Vanaf dit moment kuni u op numrner 09-352-64203
rechtstreeks met Lenie oÍ Theo in Luxemburg bellen'

Afgelopen ciinsdag, 14 december, is er een buitengewoon

druk bezochte en Íeestelijke afscheidsreceptie Eeweest'
waarop ook de nieuwe eigenaars, Hans Kamrn en Peter

van de Wal, urelkom werden geheten' De belofte dat

"voorlopig alles bil het oude blijft" was zeker geruststei-

lend te nóemen; wij allen wensen Theo en Lenie héél veel

succes, en nogmaals bedankt!
Annelies Homburg
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Vuurwerkaetie HALT
--:' -.,i :,r'ganiseert HALT rond de jaarwisseling een
. - -',',='<actie. Dit gebeurl in samenwerking met politie en
-:::: rlet doel van de actie is het zoveel rnogelijk
:.::'Ken van de overlast en eventuele orrgelukkeÀ ais
, = , : g van vuurwerkgebruik. De vuurwerkactie bestaat uit
- =: , :rspreiden van voorlichtingsmateriaal (vuurwerkkrant
=- ::sters) en het streng optreden tegen .jongeren cjie
,,--,'.,erk in bezit hebben of afsteken buiten de toege_
.'a-e tijclen. De aetie start op 1 december.
--: politie krijgt ieder jaar ontzettend veel klachten over te
,--:g afgestoken vuurwerk. Om deze overlast zorreei
-ogelijk tegen te gaan, zal de politie extra streng optre_
::n tegen zcwei het afsteken van vuurwerk als ook het in
:ezit hebben ervan buiten de toegestane tijden. Er
:estaan landelijke regels over de verkoop en het gebruik
, an vuurwerk. ledereen die 16 jaar of or:der is mag op 2g,
30 en 31 december vuurwerk kopen bij de erkende vuur_
,^,,erkhandelaars. Vuurwerk dat rnen vöàr die verkoop-
agen kan kopen, is vaak illegaal en onveilig vuururerk.

Gedurende de officiële verkoopclaEen mag men alleen
,,'uuryrerk op zak hebben, wanneer Íïen op weg is van cle
r,rinkel naar huis. Vuilrwerk afsteken is altijd strafbaar,
oehalve op 31 december van 10.00 uur ,s ochtends tot
32.00 uur's nachts.
',Varineer men buiten de toegestane tijden vuurwerk op
zak heeft oÍ afsteekt, dan kan men van de politie een
.:i'oces*vertraal krijgen. HA.I_T biedt jongeren tot 1g jaar
:r rncgeiijkheid een boet*o van justltie te voorkomen door
. erkzaamheden te verrichten. Deze jongeren worden blj
:: afdelinE milieu (reiniging)van de gemeente ingezet orn-:t rruurwerkafva! na de jaarwisseling te helpen

tlALT houdt zich tevens bezig
. ur.rr-v,r€rk. ln de loop van dece

met de voorlichting omtrent
mber ontvangen alle leerlin-

gten inr de leeftijd van 12 tot 16 jaar een HALT-vuur_
*erritr:ant op school. Daarnaast zorgt HALT voor posters
areflr'UUrWefk-
Ft,lrl'li s een onderdeel van het bureau Veiligheid van de
geína*rle l-laarlem en houdt zich buiten de vuurwerkactie
nnt rÉÍ'l'ïe bezig met de bestrijding van vandalisme. Jon_
gerEr ïi.r§s€n de 12 en 18 jaar die wegens het plegen van
rtÍrcatsï€ door de politie worden aangehouden, kunnen
hla -.r-- :i,rn strafuare feÍt weer recht zetten. Zij moeten
fs§3,'Et 'rr,al ze hebben vernield of verrichten andere
m=rÈeden" bij voorkeur ten gunste van debm:ec kaitlij rnoeten ze ook de schade vergoe-

ngen, neemt u dan kontakt op
Veiligheid van de Gemeenle

'n Kwarnetje voor
een sparretje 1994

Voor de vijfde keer al weer oiganiseert de gemeente
Haarlem de aktie Kwarretje voor een Sparretje. Waarom
ook al weer? Wel, kerstbomen versieren het einde van het
jaar. Wanneer de feestdagen voorbij zijn, worden de
ballen en slrngers opgeruimd. Het boompje heeft zijn
dienst gedaan, de naalden vallen uit. Dat betekent dat lret
sparretje doocj is. lvlaar wat doen we er dan mee?
Er zijn allerlei manieren te bedenken om oude spullen
opnieuw te gebruiken. Ook kerstbomen kunnen heel goed
opnieuw gebruikt worden. ln het hout van de kerstbomen
en ook in de naalden zit hars, waardoor het hout niet zo
viug kan verteren als andere soorten hout. Als je de
bomen fijn hak, kun je de snippers gebruiken t:m bijvoor-
beeid paadjes te maken in plantsoenen. Ook kun je met
een dikke laag kerstboomsnippers de grond aÍdekken.
Dan kan er geen onkruid meer groeien. omdat er dan
geen licht meer bij komt. lrla een tijdje zal het hout wel
gaan verteren. Het is natuurlijk materiaal en daarom zijn
er altijd wel bacteriën en schimmels die het afbreken. Tot
slot blijven er alleen plantenvoedende stoffen over. Daar
groeien weer nieuwe planten van, of bomen, rnisschien
wel weer een nieuwe kerstboom. Dus..... oude kerst-
bomen inleveren!
Voor elke boom die je inleveri. ontvang je een kwartje en
een lootle. Met dat lootje heb je kans een cadeaubon te
u",innen.
De iootjes urorden getrokken op woensdag 5 januar! 19g4
om I4.C0 uu!' op de plaats waar je het lootje hebt ontvarr-
gen.
Voor onze wijk is clat bij de speelluin ín de Croesenstraat
en wel van maandag 3 Vm woensdag 5 januari, van g.00
tot 14 00 uur.

D iensten centru rn Zu i d-West
Op maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22, en don-
derdag 23 december organiseert het dienstencentrum
Zuid-\À/est een open biljart kersttoernooi voor koppels.
inschrijfgeld per koppel bedraagt /10. =. lnschrijven
bij de beheerder.
Ons adres is: Dienstencentrum Zuid-West, Van Costen
de Bruilnstraat 2 (hoek Westergracht), tel. 324261,

-:ruimen. í{oudt de jongere
::. volEt alsnog een boete.

zich niet aan de
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met meer dan 230 vakzaken de grootste winkelketen vannd. Àmco-zaken kopen gezamenlijk in, dus nog voordeli-j bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen, nog groterefrg, nog meer service.
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kaas &
specialiteilenwinkeltje

3 oemenoaalseweg 267
Cverveen
tet 3?3-Z6C73Z

hs * Delicatessen uan Kaatie bii de Sluis
* Leonidaa bonbons

* Stolkse boerenkaas
* tövenpick ijs

r Treasure tea

Bioemendaalseweg 267 - Overveen - Tel 2607\2

toobgie tetB- inBtot[otiebeDriji iirrno $uf irnan

Dck - Rioleringswcrk, [ood- ear Zinkwerk, Sanitoir - CV, Goc . Woter

f-iendrik Roozenioon ló, 2015 JN riocrlem Tel 023 2A3412i251003

Be1 voor meer informatie of vrijblijvenCe offerte.
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ingezonden mededeling

Stichting
Balkan Vredesproiekt Haarl em

Najaar'92 ontstond in Haarlem hót initiatief om een aantal
mensen uit verschillende achtergronden bijeen te bren_
gen, variërend van kerkelijke en vredesgroeperingen tot
steunorganisaties, om ,,iets" te doen aan de chaoJ in het
voormalige Joegoslavië. Dit resulteerde in de Stichting
Balkan. Vredesprojekt Haarlem. Deze stichting heeftl
mede door de contacten met ex-Joegoslaven in de Vre_
desweek, de volgende concrete piojel«en aanvaard,
waarvoor wij uw ondersreuning vragen:. Het zenden van individuele steunpaketten naar inwo_

ners van Sarajewo met levensmiddelen en kleine
huishoudelijke artikelen, zoals lucifers, kaarsen etc.
Waarde per pakket I 50.=. We hopen er S00 te vers_
turen. Het transport is geregeld.

nog bij. Wij willen een fondsje vormen om hen die dit
niet betalen kunnen, mee te helpen.

Voor al deze plannen hebben wii hulp nodig, hulp van
mensen en financièle hulp. Ons gironummer is 3147g6g
t.n.v. Balkan Vredesprojekt Haarlem te Haarlem. Wie ons
zo nu en dan eens of meer permanent wil helpen, wordt
verzocht dit aan het secretariaat te laten weten, tel:
324169 oÍ 337764.
Rest ons nog u le melden dat wij in ons werk ondersteund
worden door:

Gemeente Haarlem '.)
Haarlems Vredesplatform
IKV Haarlem
Vrouwen voor vrede, Haarlem
Raad van Kerken, Haarlem Centrum
Rosenstock Huessy Huis

Gezamenlijk hopen wij, met uw hulp, tot een zinnig ant_
woord te komen op de vraag: Wat kunnen we hier doen
om daar hulp te bieden.

I(Lagenfu.t / .:/ lngezonden mededeling
,l Liubiina
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Release
Werkgroep Uitkeringsgerechtigden Spreekuur

Vanaf vrijdag 1 oktober is er iedere werkdag, behalve
woensdag, 's ochtends van 10.00 tot 12.00 uur in hetgebouw van Release een UITKERINGSGERECHTIG_
DEI{ SPREEKUUR.
lndien je.vragen c.q probremen met de sociare Dienst ofuitkerende instanties hebt, kun je bij deze instantie
terecht.
Release Werkgroep U itkeringsgerechtigden Spreekuur
Gasth uisvest 47 a Haarlem, tét.bzs_sté+Za.

O denneboorn, o denneboom

Íiràna \i-
ll Itatië

. in Csijek in het noorden van Kroatië, een stad met ca.-100.000 inwoners, zijn ca. S0.000 vluchteiingen uit
Laslovo opgenornen. Op de 25 vrijwilligers die, naast
hun normale dageiijkse taak, voor de opvang zorgen is
nu slechts één professionele full-timer aangesteÉ. Wil
lvillen daar tenminste één professional naast zetten.(osten ca. / 3500.= per jaar.

. 3nze contactgroep in Osijek, het "Centrum voor
./rede, Geweldloosheíd en Mensenrechten" heeft deraad van Europa gevraagd daar een ,,Europahuis,,te
,:)tgen Ëen (niet-Joegoslavische) coórdinator.-.' \ brengt allerlei lokaNe initiatieven tot herstel van.r- lsrnocratische samenleving in contact met alleriei.=-: =Jtngen van hulp uit het buitenland. Dít initiatief:- -: lCA (de Helsinki Citizen,s Assembly) wordt
- _' .:.rhillende Europese gemeenten gesteund en,. r. ÈaaC van Europa staat hier achter. Ook aan dit:.: ,,, len wij een bijdrage leveren., : - : -- : . ragen wij uw aandacht voor de sponsoring1' : st)ers cjie voor 3 à 4 weken willen mee_
à€í1(en aan de wederopbouw van pakrac (in VN_
g*,ed ten Z.O. van Zagreb). De verblijfskosten aldaar
D€{r-agen ca. DM 150.=, de reiskosten komen daar

U zult hem ongetwijfeld weer opgemerkt hebben. De stra_
lend verlichte kerstboom op het Ramplaanplein, die elk
jaar weer onze wijk in de juiste kerstsfeer brengt. Dit jaar
werd deze geschonken door de familie Ramakèrs en ge_
plaatst door de firma ArtifreurlDe gezamenrijkewinkeriàrs
zorgen voor de verlichting. Namens'alle wijkbewoners:
hartelijk bedankt!

L
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Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland
Gezellig oud-Hollandse sfeer

IJitstel<ende lceuken

7 dagen per r»eek geopmd

V o! op parkeer gele genheid

Ook zsalaerhuur

Ramplaan 125, Haarlem"
Te I efo onnu runer : 023 -240532

OIT IS }IEÏ SYMBCIÍ}t UÍ}Í}R {IEROEGEI,IJI(
GEZÍIilo rEt(lffiil 8R000

slNDs ï9Í8

Benl u ook al lid van de club voor gezonde, smakelijke broodetere?
Als u dicht in de buurlvan e€n van onze Oude Backershr..:yzen woont

'Dan zi! u helemaal gebakken'

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 . lndischestr 95 . Gen.Spoorlaan B

Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33. Mai'sstraat I . Bakkerstraat 16
Zijlweg 24 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 14C annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloeme n daalsestraatweg 85
OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

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

"Van der \4roren, nog een sneetje'

8,x
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Dinsdag 4 januari van 14.00 tot 15.00 irur: Poppentheater
Peter & Stuifie; vo*r kinderen van 4 tinr 10 jaar".

Het verhaal van IVINTERFËE FRI[SJA.
De winteríee Friesla, die er altijd voor zorgt dat er van die
echte winters komen, is door heks Toverhand gevangen
genomen. Heks Toverhanci houdt wintedee Friesja vast op
een zeer geheime plaats. Een egeltje weet Peter en Stui-
fie te vertellen wat er allemaal preeies is voorgevallen
en..... hoe ze bij de schuilplaats van heks Toverhand kun-
nen komen.

Ben je lid van de speeituin, dan kost de voorstelling f2.=,
voor niet-leden /6.=.

Te koop gevraagd.

Spelletjes voor de speeltuin, zoals monopolie, scrabble,
etc. Tel: 246693 oÍ 243245.

Donderciag 6 januari; DINO-knutselmiddag. Van 14.00 tr:t
16.t10 uur, vcor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Een brachiosaurus van gips of klei. Lijkt dat je wat? Kom
dan gezellig knutselen in de speeltuin! Je kan ook een
mooie kieurpiaat kieuren of een Lrutton maken.
Meedoen kost /2.50; ieden gratis.

nkertIiF
tí.

, '1,,.

Nieuws uit

Er zijn nog een paar prijzen van de loterij niel opgelraald,
en wel de volgende nummers: wit nr. 137, groen nr.437,
461 en 472. Mochl u de dag van ons braderietje niet

geweest zijn, er liggen nog een aantal mooie handwerken
voor de kerst in onze vitrine in de hal. Loopt u gerust even
binnen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de heer
Van Vliet, die voor ons met zijn "gouden" handen steeds
klaar stond.
ls er misschien iemand onder u, op wie wij voor kleine
reparaties, of gewoon voor het ophangen van schilderijen
of een lamp, een beroep kunnen doen? Wilt u hier iets
meer over weten, neemt u dan even kontakt met mij op.
Tel: 240955' 

Mevrouw C.J. van Gendt \Directrice

e
È
o
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Wanneer U interesse heefi en U behoort tot een van onze oudere buurtgenoten,dan
bent U wclkom op een van onze ondersturnde activiteiten.
U dient dan wel tijdig hiervoor een kaartje te kopen bij de receptie van de Blinker-t.

7*ndag 19 december tijd ? Klein gemengd koor verzorgt
een Kerstviering

20kaartenàF2,50

Woensdag 12 januari 19.30 uur IJ mui de n s e M ando lin e orke s t

15kaartenà F2.50

Dinsd,ag 18 januart 19.3O uur Amusementsorkest' de Tubo's'

15kaartenà F2,50

n
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WASMACHITIIE

SERVICE DIETUST

Reparatiedienst alle merken
WASffi AEHINE§ . KOETKASTEN

VAATïryASMACHII{ES
KOOKPTATEIT

0p alle door ans uitgevoerde REPARATIES

seven w|S MAANDEN GARANTIE

023 - 32 28
K AN TOOR

De zook van vert rouwen

Stagerij
SCHAAPER

RÀMPLAAN 38 Tel. 023- 2( 6l 61

EA

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
l-laarlem 023 - 356812

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

MEEÏ. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIDSTECHNIEK

» C, STAPEL ««

ELËKTROTECH N IEK
PANËEL.EN KASTBOUW --K Ï-

IELEKTRONIKA

AARDING

I eendert Meeszst
2015 JT Haarlem

raat 106 
:

)lLandeI i.iÍ. erIend inaÈa]laieun

ik_
0o[ reparalie'g van o. a.
Fornu i zen-(of f i ezeiters-Bo i lers
Rad i o- TU-lI i deo-Stof zu i gena-enz.

i eleÍcon 023 . 24 50 14 ol D6-52801683 iax: 023-2{501 {

UW FI''NBAXXEN

X.ett ..Yr-u( 12 ' na.IaÉll
Y.Zqer/r6le^§ -J.3?@
E,rf.àràjrf 7t - t a. Íll(n
i.a9a..a 32 ' d.2aloËt
lvinLacaírtrun AnrLatlt ttÍíaal
Gad. r{ar!Àtr^gJ 6 td. ËaaíaÍ
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Our derenco ntact Overveen

Hierbij ontvangt u het programma voof de eerste drie
maanden van 1994. ln dit programma komen naast de
gewone activiteiten ook enkele bijzondere evenementen
voor. Let u dus goed op!

Dinsdag 4 januari: Om 14.00 uur verwachten wij u op
onze nieuwjaarsinstuif in 't Zijltje. Dit gaat natuurliik
gepaard met een hapje en een drankje.
Dinsdag 15 februari: Carnaval of vastenavondviering. Er
zijn heerlijke eigen gebakken oliebollen en appelflappen
en natuurlrjk is er een drankje.
Verder vinden weer op dinsdag 11 januari. 18 januari,
25 januari, 1 Íebruari, 8 februari, 22Íebruari, 'ï rnaart,
8 maart, 15 maart, 22 maart, en 29 maart de
sociëteitsmiddagen plaats. U kunt kaarten, handwerken,
rummikub spelen oÍ zomaar gezellig praten.
ln de eerste wijkkrant van 1994, die eind februari ver-
schijnt, zullen wij het programma Vm juni publiceren.
Rest ons nog u Íijne feestdagen en een voorspoedig 1994
toe te wensen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer Elzinga,
iel: 241810.

§,# §."# §,#
OFFICIEEL DEPOSIïAIHE

1r*r-1.

-]uil#-
Dl: Ilt:8RËN VAN

TABAKSSPECTAATJ.AAK A. J. IVI" BISSCHOPS
OVEBVEEN " ZIJLWEO 6. TELEFOON 277390

Uw adros voor de betero sigaren o.a.
Oe Heeren van Ruysdael - Balmoral - Corps Diplomatique'
Jugtus van Maurik - Oud Kampon - Huiftar' De OliJant etc.

En niet t€ v€rgsten onze eigen ,,Guldon Zes" sigaren, reeds be'
kond om de kwaliteil en lage prilzenll!

Tovens vorkopen wij luxe artikelen, kranterr, ttidschnften, wonskaarten, nal.

stnppenkaaden, lotlo en lolo en

STAATSLOTEN!!! kopièreno,2s

S r N l) \ I 7 9 4

DrÍí Í{orT§R
riidemde urimkelwfigerï

voor ; - mElk
- levensrniddElen
- brood
- aardaFpelelï
- groenten En
- fruit

Z kEer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tel : 378212
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lVl§dden winternacht...
ain een

...een kerstverhaal om (nuor) te lezen

Op zijn kleine. koude zolderkamertje staat Rudy. Hij rilt;
Ziln lrt-ti is eigeniijk al te kort en de kille luchtstroom maakt
ziin rug steenkouc{. Hij wrijft met de bovenkant van zijn
voet over zijn link*rkuit" Het helpt niet veel: zijn tenen
blrlven koud. Toch r,e;il Rudy liever niet naar beneden, waar
oe kachel nog brandt. Want zo gezellig is het niet rneer
thuis sinds vader weg is. Zijn moeder loopt er maar met
een strak gezicht rond en er kan geen lachje meer aÍ.
Budy zucht. Nog een paar daEen, dan is het weer kerst-
feest Nou ja, feest.... dat zit er natuurlijk óók niet meer in.
On.:dat zijn zusje er zo o\rer bleef zeuren, zijn er tenslotte
xai'tonnen sterretjes in de klimop opgehangen, wanl een
kerstboom... Toen Rudy ernaar vroeg, had zijn moedei.
alleen maar hard en kortaÍ "Neel" gezegd, en nu durÍde hij
ei niel meer ovar te beginnen. CnwiilekeuriE haalt Rudy
z tn schouders ev*n op. Hij gaat nog maar even wat oude
l-',rckies lezen, voordat hij echt na.ar bed gaat...

')p haar grole, warrne slaapkamer staat lvlarieila Nijdig
schopt ze tegen een vrolijk gekleurd kussentje. dat van
.aar beci gegieden is. Hè bah, he bah, hè bah. ,t !s weer
z,l!/er, hoor" Van Lreneden klinkt het gercezemoes en
:elach uit cie huiskarner door. F.laar vader, een stei zaken-
'.,:ienden en collega's - allemaal even stomvervelend. En
,-:àrr ook nog van die frutselige nephapjes als dadels en
:, rjven en toastjes blauwe kaas ... brrr. ,,Waarom geen
re'yvone paprikachips, pap, dét vind ik nou lekker',, had ze
'-,rg geprobeerd, maar haar vader had geantwoord dat hij
.lat oi'dinair eten vond, en niet voor nu, en of Írlariëlla niets
-p haar kamer had te doen in piaats van hier zo rond te
-engen... en had toen yyéér een gias wijn voor z,:'n nage-
::-aalct mannetje ingeschonken. En dan kon het huis hon-.r:r,J keer versierd zijn rnet kaarsen en takken en lichtjes
É'. rooci er: gcud en groen en zilver... zij, trdariëlla,
'",erveelcje zich te pletler,
flariëlla laat zich op het grote bed neerploffen en knipt
verveeld haar t.v. aan. En doet hern weer uit. Irlergens,
nergens heeft ze nog zin in. Want alles wat ze kan doen,
moet ze in d'r eentje doen. En wat is dààr nou aan?

Als Hudy zijn Donald Duck voor de zoveelste keer van
voor toi achier heefl geiezen zelÍs het middenverhaai,
siaat hij cp om dan maai- naar bed ie gaan. Hij wil het
gordijntje dichtschur,,,en met nog een exlra stuk karton
voor tegen de kou, ais hi1 opeens kaarsrecht overeind
gaat staan. Daar! Ja, hij ziet het goed. Daar, ver weg tus_
sen de bomen door, beweegt een lichtje. Ëen licht,Ét F+ij
fronst zijn wenkbrauwen. Het stadspark !s ,s avonds
gesloten, maar toch ziet hij er duidelijk licht branden. Flij
drukt zijn gezicht stijf tegen het glas aan. Nee hoor, hij
vergist zich niet. Raar! Even blijft hij onbeweegelijk staan.
Dan neemt hij een besluit. Zacht als 

""n 
*,ii" 

"tuipt 
t,i1

naar beneden zorgvuldig over de zevende krakende'trap_
tree heensiaprerd Snel pakt hij zi;n jack en geruisloos
opent h jle,.c,:r-Jel. Lr:ht n het stadspa,k? Dóàrwil hij
mopr :_ L:-:-

Nijdig trei.i Llaléiia haar gordijnen dicht. Flet
geroezemo?s ,an oeneden wordt steeds Íuider; een
dame lacht aansteilerig met hoge gillen. Van slapen zaÍ
voorlopig niets komen, dat begrijpt ze wel. Maar't schijnt
niemand te interesseren oÍ zil last van dat bezoek heeft of
niet. Ze had er i'ret zo goed niet kunnen zijn. Wie zou haar
trouwens mlssen, als ze weg is? Zachtjes herhaait ze die
laatste woorden hardop. Wie zou mij missen? Niemand!
Opeens krijgt ze een kleur, haar mond wordt een streep.
Dat is hLet: dat ze daar niet eerder aangedachtJreeftl_Ze
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gaat !veg, gewoon weg. Dat zal ze leren, die lui daar

oeneden. Als ze toch niet nodig is. kan ze net zo goed
,,veggaan. O zo.
Als Mariëlla buiten staat, bliift ze even besluiteloos staan.
iVat nu? Welke kant op? Dan ziet ze, lussen de bomen
door, een lichtje bewegen. Hm, die kant op maar, eerst

maar eens kijken wat dat is. Daarna zouze wel zien.
Als ze even later voor het gesloten hek van het stadspark
staat, bijt ze teleurgesteld op haar onderlip. Gesloten!
l'r'1aar nu ze begonnen is, zal ze het afmaken ook' En re-

solLrut begint ze over het hek te klirnmen.

Natuurliik weet Rudy dat het stadspark's avonds gesloten

is,en dat er een stevig hek omheen staat. Maar even zo
goed weet Rudy ook - net als iedereen van school - dat
het gaas voorbij de hoek los zit en dai dat maar goed is

ook, anders zou je nooit de overgeschopte voetballen
kunnen terughalen. Eigenlijk moet je er een tweede man
bij hebben, wanl dat gaas is nogal dik en stijf, en buigt niet
lekker mee, maar Rudy is vaslbesloten' En met wat
gewurm lukt het hem in zijn eentje er onderdoor te
kruipen.
Hij slaat de bladeren en het zand van zijn knieën en kijkt

rond. Ja, daar is het licht weer. Het beweegt' Het lijk
warempelwel een zaklantaarn! En is daar in de hoek niet

de kinderboerderij? Nog even kiikt hij achterom. De straat

aan de andere kant van het hek ligt er verlaten bij. Dan
stevent hij resoluut op de kinderboerderijaf.

Nu Manélla zo in haar eentje voor het schuine houten hek
van de hnderboerderij staat, heeft ze eigenlijk al weer
spijt. Fbar vingers beginnen koud te worden, en zoiets
spannends als waar zij nu mee bezig is, is toch eigenlijk
leuker ab er iemand bij is, om tegen te giechelen dat je 't
toch wel eng vindt allemaal. 2e."... opeens hoort ze wat.

Jazeker, er wordt gepraat. Daar, bij dat licht, heeft ze
duidelijk stemmen gehoord. Hoge stemmen. Kinderstem-
men! ln het donker vatt Mariëlla's mond open. Natuurlijk,
zelÍ zrt ze ook rtog op de basisschool, maar deze stem-
men horen duidelijk bij ldeine kinderen, kleuters of zo. Alle
engheid is opeens weg. Kleuters, 's avonds laal, in een
gesloten stadspar( met een zaklantaarn? Daar moel ze
het fijne van weten[ Mariëlla denkt er niet meer aan zacht-

les te doen: ze holt naar het houten keetje, en trel<t de
deur open...

Twee kleine hoofdjes draaien zich verbaasd om. "Sstl!"
zegt het kleine meisje nijdig, en ook het jongetje legt een
vingertje op zijn lippen. Met z'n tweeën zitten ze op een
laag, vuil bankje. Voor hen, op een handdoek, Iigt een
aangebroken pak lange vingers, een paar kleine pakjes
appelsap en... Mariëlla moel twee keer kijken voor ze ziet
dat dat stapeltje goed poppekleertjes zijn.
"Wat is..." begint ze stomverbaasd, maar hel meisje
onderbreekt haar. "Stil zijn!" zegt ze kattig. Het jongetje
schuift een beetje op, en zegt zachtjes: "Kom er maar bij
zitten. Kom je ook op wacht zitten?" Hij wacht niet eens tot
Mariëlla antwoord geeft, maar zegt dan plechtig: "Wij
wachten. Wijwachten op het kerstkind."
Tevreden knikt hij, maar het meisje ratelt door. "Ja, want
die gaat geboren worden, in de stal, zegt m'n moeder, en
heeft dan helemaal niks, en ligt er dan zomaar in zo'n bak
voor de beesten, en dat vinden wij zö stom, zö stom, dus
nou hebben wij vast eten en drinken en kleertjes mee-
genomen, snap je?"
En met een gezicht alsof het de gewoonste zaak van de
wereld is, doet ze haar armen over elkaar en gaat duidel-
ijk zitten wachlen.

Nee, het kerstkind kwam die avond niet. Wel Rudy. En de
twee agenten, die langskwamen in de stal, hadden geen
goud, wierook oÍ mirre bij zich, maar gewoon zoeklichten
en warme dekens. En het échte kerstgeschenk kwam pas

later, veel later.

Tegenover elkaar aan de grote tafei zitten Rudy en
Mariëila, met Rummikub-stenen tussen hen in. Naast hen
staat warme chocolademelk, en een grote bak pinda's.
Verderop zit de vader van Mariélla te praten met Rudy's
moeder, en zijn zusje speelt op de grond tussen hen in

met de Barbies van Mariélla. De kamer is warm van de
brandende kaarsen, en ruikt nog heiemaal naar de
oliebolien
"l,lou, schiet eens op," komt Íríariëlla Rudy's dromerige
geclachten onderbreken, "ji; bent! Waar wacht je op?" "Op

het kerstkind," zegt hij aÍwezig met een blik op zijn
moeder, en dan proesten ze het allebei uit.

Annelies Homburg
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
R i oleri n gen / ontstoppi n gen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. i nstallaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geen voorri;kosren @in*rOt.", "

Vraag vrijblijvend ofÍeÍte

BAKKER
droglaterll-Parf unnarle

Loodgieters- en installatiebedriiÍ
Noorder Tuindorplaan 54 2015 HL Haarlem

TeleÍoon 023-242344. / werkplaats 023-3251 92

Bloemendralleweg 301

tussen zijlweg en v/h marinehospitaal

OVERVEEN

023-27.74.00

rienl«anscn(§)

Het juiste ADRES voor al uw

Garen enVoering
Band en Ritsen

Manchetten enBoorden
Kniestukhen

Eastiek

en nog

veel meer !

RAÀ4PI-AAN 48 T[ï-EFO(}N 242482

kom tennissen
in de Fablohal

in het RornPlaan-
kwartier

A.Thoolen ir B.V
MorcelisvaortPod
Hoarlem

2L L2 10
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Daarover spraken zij

Op donderciagavond 25 november was de wijkraad te
samen met een aanlal belangstellenden bijeen in het
i^;ijkgebouvr in de Croesenslraai Op de agenda (die zoals
gewoonlilk in de dacen daarvoor bij de winkeiiers en op
het pubiikatr,rri,rd 1,p de hoek van de Rarnplaan, bij Oe
bLishalte,,:.,- !:poehangen is) stond een eiftal punten.
[Jii i :h:e- r' ::r aanlal uit!
C,,k n- .1,,,?- ae siiuatie rond de parkeervoorzieningen in
:: I =- s . a" .-l ullelaan ter sprake, en de trage gang van-=-t: :- : de gerneente in deze kwestie. De evaluatie
, =' := _ - i.,:uidbestrijding in de wijk was tamelijk rooskleu_
' - -.-,r:.s bieek het onkruid buitensporig gewoekerd te-::::- De enige plek van zorg blijft de zuidkant van de
-==-::rl l,,4eeszstraat; orndat deze plek ook is voorEe-
::: r i s honden-losloopgebied, zal de wijkraad nog-
--=í i ! 1 de gemeente aandringen de losliggende tegels': . :i', angen door een puinpad.
-=- iet eind van de avond werd vast vooruitgeblikt op'::j verkiezingen voor een nieuwe wijkraad, de organi-
-i e vcor een buurtfeesVbraderie en een thema-avond in
net voorjaar liggen in het verschiet. Komt u eens langs op
de eerstvolgende vergadering, op donderdag 27 januari.
U hoorl dan alles over uw wi.ik uit de eerste hand!

Annelies Homburg

Mededelingen Beatrixschool

r: È r\ §ïN N§§KU§N NRR NRN NNNNN§ffi N§(
',i - sical
- = .. lderen van groep 8 hebben samen met ouders de
"-'.:rlsicai "Scrooge" ingestudeercl en voeren deze
-="=,e r,/oor de schooi ook voor de bewoners van het
.':-': .rshuis "De Blinkert" op..' - =: --trt op maandagmorgen 20 december van .1 

1 .00
. '_ _ .;.lr Tevens zr.lllen dan zelf ontworpen Rode

.'. . ?.a'ien aangeboden worden.

Aarun&ingen
We verzoeken dringend om voor 1 maart 1gg4 uw kind
aan te mdden als het lussen 1 oktober ',l994 en 1 oktober
'íS95 4 jaar *ordt. Gezien het aantal aanmeldingen lot nu
toe, ziet het ernaar uÍt. dat we na deze datum ook buurt-
kinderen niet rneer kunnen plaatsen. Neemt u voor een
gesprek contact op met de adjunct-directeur, mevrouw C.
Verspu i-Basten, tel: 24Z2SS.
Wijwensen u een gelukkÍg nieuwjaar!

Jan van Leeuwen

Nieuws uit de urerkgroepen

Milieu
Zoals u uit een artikel in het Haarlems Dagblad van 2l
oktober (zie ook wijkkast) hebt kunnen lezen, is het van
groot belang, dat, indien u nog een olietank onder de
grond hebt zitten, u zo gauw mogelijk maatregelen neemt.
ls het niet voor uw portemonnee, dan is het wel voor het
milieu! Indien in de tank nog resten olie zitten, kan dit er
op den duur uitlekken, en één liter olie kan zo,n één mil-
joen liter grondwater verontreinigen! AIs bij onderzoek
(indien u gewoon de kwestie negeert) blijk dat er olie is
uitgelekt, draait u en niemand anders voor de koslen op.
En deze kosten kunnen aanzienlijk zijn! Als echter blijkt
dat de tank al leeg is, kan hij in de meeste gevallen opge-
vuld worden met absorptiemiddel, (b.v. zand) om de res-
ten te binden. Zit er echter nog teveel olie in, dan worden
deze eruit gepompt en daarna wordt besloten of de tank
al dan niet wordt verwijderd. Dit schoonmaken en/of ver-
wijderen doet een erkende instantie (KIWA), tel: 07G-
3953666. í
Hoe weet u of u nd wel of géén tank in uw tuin hebt?
Vaak komt u daar achter doordat er b.v. een potdeksel,
vulpijp of ontluchtingspijp in de tuin zit, of dat er een oude
olieleiding door de kelder loopt. U kunt het ook aan de
vorige eigenaar van uw huis vragen. Het betreft vooral de
huizen die in de jaren zestig zijn gebouwd.
Op grond van het bovenstaande, mag natuurlijk duidelijk
zijn, hoe belangrijk het is om olieresten (b.v. afgewerkte
motorolie) maar ook terpentine en peut nooit door de
gootsteen of de put te gieten. l-iet rioolwater wordt
weliswaar gezuiverd, maar olieresten hieruit verwijderen
is zeer moeilijk, kostbaar, en een langdurige zaak. En
vroeg oÍ laat moet de burger daar toch weer voor
opdraaien! Bovendien, (het is maar dat u het weet) is de
gemeente vrij goed in staat om de "plek des onheils,, te
traceren......

John Tijmstra
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