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Het is dat de Bavo-basiliek als oriëntatiepunt geldt... maar had u anders de Vlaams(ch)eweg herkend? Rechts onderaan de Íoto ziet u nog een stukje van de vijver ; de bollenschuren rechts van de
weg zijn inmiddels verdwenen, maar de huizen aan de Lorentzkade zijn nog duidelijk waarneembaar'
En ach, wat zijn de boompjes in die dertiger jaren nog jong...
bron: fam. Van der Eem
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De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van
17 december.
De kopii voor deze krant kunt
u inleveren Vm

21 november
op de Hospeslaan 44.
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Verki ezingen
Wijkraad krijgt steun!
.

andidaat-groep die zich verkiesbaar heeÍt g esteld,
heeÍt het vertrouwen van de buurt gekregen
Ce 487 buurtbewoners die op 24 september j.l.
kwamen stemmen, hebben zich er 4g0 vóór en 6
de wijkraad uitges proken. Eén stem was ongeldig. Het
opkomst -percentage (24%) was
'ekkelijk laag, rnaar toch nog ruimschoots
b
oven
de
norm
die
gemeent
de
e stelt (10%). Een aantal
--:^sen hebben de gel
egenhe d genomen om commentaar te geven.
Snel rijdende en Íout gepar.::rde auto's blijken een beho orlijke
ergen is te zijn, alsmede onkruid, overh angende takken
en honr. pOep.

:::r

l:

leden van de nieuwe wijkraad hebben zich in
de vorige krant al voorgesteld, maar hierbij toch nog
=:n keer de namen: Nico van der Fange, Annelies noroïg, ;;àJ;i,=Derk de Vries, Rob
Kuling en
-:hn Tijmstra. De "oude" wijkraad wenst de "nieuwe" veel succes bij hun
werkzaamheden.
Jan van der Boon

Vernieuwen riolerin g

Boek Ramplaankwartier

Zoals u inmiddels in de wijkkast heeft kunnen lezen,
begint aannemeí Seignette namens gemeentewerken
met het vernieuwen van de riolering eÀ aanleggen
van
9rri!199 in de wijk. Oorspronketijk zóu dir pas gàbeuren
in 1995; de gemeente heeft echter Àet àftieptan

vervroegd.

ln de volgende straten wordt de riolering vervangen:
Croesenstraat, Denys van Hullelaan, DÉkmanstraat,
van
ler
luVns.tlaat, Hospeslaan, Lambrecht van Dalelaan,
Leendert Meeszstraat (ged. Rampln. _ H. Roozenln.),
Pieter Wantelaan (ged. Hospesln. _ G. Bartholomeustn.i,
van Raephorststraat,. Rollandslaan (zuidzijd" op g"ó.
Rampln. - Croesenstr.)
ln de vhgende straten wordt drainage aangelegd:

Croesenstraat, Hospeslaan, pietí WaÀtetaàn (ged.
Hospesln. - G, Bartholomeusln.), Rollandslaan (zuidiijde

op ged. Rampln.

le

-

bestaande eivormige rioolbuizen, aangelegd in de

, an de Rollandslaan. Het
trottoir wordl zoveel mogelij[
.- tgehouden. Wel wordt er op sommige gedeelten-een

":lourbemaling langs de tuinen op trót
tiottoir gelegd.
::gelmatig zal de grondwaterstand
door middel ,àn póit_
:rrzen worden gecontroleerd. Mocht u nog vragen
heb_
::n, dan kunt u kontakt opnemen met:
B. de Jong

opzichter Riolering
Waterbouw en Haven, tel: 15 16 13

als buurtbewoner.

.
.
.

Heeft u nog foto's uit vroeger tijd (ook, of juist ge_
zinsopnamenl) die u beschikbaar wilt stellen voor
publikatie? Laat het ons wetenl

Heeft u papieren, bonnetjes, rekeningen van vroeger,
van buuftwinkels, van aktiviteiten, die u beschikbàar
wilt stellen voor publikatie? Laat het ons weten!
Heeft u herinneringen (ook, oÍ juist doodgewonel)
over gebeurtenissen of gevoelens in het Ràmplaan_
kwartier en wilt u ons deelgenoot maken om deze be_
schikbaar te stellen voor publikatie?

Laat het ons weten!

tynl dat zelf op schrift stellen (het hoeft echt geen mooi
Y
Nederlands te zijn: ook een paar trefwoolden zijn
welkom), maar wij komen ook graag bij u langs, zodat u
het kunt vertellen... Weet u iemand in de omgeving (ou_
lers, grootouders, buren, (verhuisde!) kennissen die

foto's, papieren of herinneringen hebben? Laat het hen en
ons weten!

Lantarens weg !!!
s koeiepad ligt er weer pràchtig bij

in de vorige wijkkrant al was aangekondigd,

bestaan er plannen om in het kader van ,'Haàrlem 7à0,i
volgend jaar een boek uit te brengen over het Ramplaan_
h^;afiier Johan Galjaard, lrv Elshoff, Annelies Homburg
en Janno van der Eem zijn inmiddels met de eerste voorl
bereidingen begonnen. Janno van der Eem is buurtbe_
\voner, afgestudeerd in het vak geschiedenis met een
scriptie over deze wijk. Tijdens de eerste (enthousiaste)
besprekingen bleek al spoedig dat het een bijzonder leuke
urtgave belooft te worden. Hoewel er al heel wat materiaal
in huis'is, doen wijtoch een zeerdringend beroep op u,

Croesenstr.)

aren dertig, zullen worden vervangen door ronde
beton-en buizen met verschillende diameters.
De hele straat
,'.ordt tussen de trottoirs opengebroken,
met uitzondering

3-

Zoals

)

U.kunt schriftelijke reakties sturen naar de wijkraad (zie
adres voorin de krant), of kontakt opnemen met Annelies
Ïo.Tb{9, (24 72 30) of Janno van der Eem (24 57 19,

Zuider Tuindorplaan 23).
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VSB.BANK
Door kom ie verder mee.
Ramplaan 36, 2015
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tel, [023) 241500

j zt)n I j-d van de À}lCo groeP. i
améo is met meer dan 23O vakzake:: Ce grootste winkelketen van
Nederland. Àmco-zaken kopen gezanenlr;k in, dus nog voordeliger. L.li j bieden u hi-erdoor: nog scherpere priizen, hog grotere
àortering, nog meer service.
Wi

\

t
i

tra

)t

.

Voor beter heeld en geluid..
tl

t

YAn

I

I
LEIDSEUAABT 130 (achter de schouwburg)

Gazelle
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VOOR EEN DESKUNDIG AAT{KOOP.ADVIES
EN 1oo?o SERVICE,

BOLLATD

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
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heÍ d troef !

(on het mooier? Zo'n lekker zonnetje, zo'n heerlijke tem:aratuur, zulke gezellige uurtjes... Zeker na het natte
.'.eekend daarvóór werd zaterdag 24 september een op
=n top buurtfeest. De beide koffiehoeken werden druk
:ezocht, en vele koeken, taarten en hapjes (van bakker

iri:

.'ink, van bakker Van der Vooren oÍ van buurtbewonersl)
,',erden daarbij verorberd. Ook bij de bar werden drukke
:aken gedaan. en de overheerlijke satés, hamburgers en
,',orstjes van slager Schaaper vlogen weg. De overige
,',rnkeliers kunnen eveneens terugkijken op een welbe-

:tede dag, evenals de vele marktkraamverkopers. We
-,rvamen dan ook ogen (en soms geld) te kort om alle
.',aren te bewonderen, want behalve bij de kramen wer-

::n

ook op de kinderrommelmark goede zaken gedaan!

re
... rommeltjes, rommelties, rommelties ...

Ballonnenwedstrijd
De eerste kaartjes van de ballonnenwedstrijd zijn binnen!
\,/anurt Zandvoort. Overveen, Driehuis, de ruïne van Brederode de Kennemerduinen en Beverwijk is gereageerd;

§.\\\

de gelukkigen tot nu toe zijn: Heleen Schenk, lnge Vermeulen Femke Gelens, Riske de Vries, Katrijn Schenk,
ir,'c de Haan Daphne Heijdelberg, Fanny Evers en Stefan
Kor,,,ing Het is nog te vroeg om de prilswinnaar bekend te
ma(en Alle leruggestuurde kaartjes worden opgehangen
in de rvijkkast en in de volgende wijkkrant zullen we bekend maken welk kaartje het meest ver weg is gevonden.

De naam van de beer
.. wat wordt ze mooi! ...
=ussendoor werd er natuurlijk door de kinderen druk
resprongen op het springkussen, genoten van de zang:n goochelshow van Thea en Marcel, een rondritje door
ie buurt gemaakt in het 'lreintje" (beschikbaar gesteld
loor de speeltuin), geschminckt, ballonnen opgelaten, de
raam van de beer geraden. buttons ontworpen en op een
:aard gehobbeld. Al met al kunnen wij terugzien op een
reér geslaagde dag. Héél veel dank gaat uit naar de vele,
": e vrijwilligers: zonder u, zonder jullie was dit allemaal

-:oit zo gezellig geworden.

Hulde!

3.'erigens willen wij Eveline Helmus uit groep B nog even
- ïet zonnetje zetten. zij heeft de prachtrge poster en de
'=,.ening op de voorplaat van de vorige wijkkrant ontwor-

::'r.

I

wat hebben jullie pràchtige namen verzonnen
voor de grote dikke beer. Het waren er een heleboel,
zoals: Rollebol, "Grote roze beer", Rampie, Rampertje,
Piet. Beertje, Brammetje, Nico (!), Jeroen, Paultje,
Bolleke. Brombeer, Brommetje, Billy".... Maar de enige
echte prijswinnaar is geworden:Josine in 't Veld. Want .....
Minnie was de èchte naam van de beer. Gefeliciteerd,
Welv,,el.

Josine!

Kleurwedstrijd
Dank je wel, Jan, Nynke, Stefan, Kirsten, Daphne, Janneke, Josine, Joury, Casper, Eef, Marlou, Jolinde, [t/erel,
Remy en Rebecca: jullie hebben prachtige kleurplaten
ingeleverd. Vier prijzen hebben we uitgedeeld:voor Edwin
Kuiken, Eveline van Dusseldorp, Thijs Butter en lvlartijn
van Doorn.ln de kast kan iedereen zien, hoe mooi jullie
tekeningen zijn. ProÍiciat!
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T,'i,.i,.;r i)iii 2'1501.t ol DB 52801683 lax: 023-245014

RÀvPLAÀN3e Tel 023-2(6161

Orchidee Haarlem BV
BOCKAEFISHOT HAAI]Lt l\/
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Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE
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Prijzen vanaÍ f. 8,50
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Bij het fruitpaleis alleen t<raliteit

C. den Hollander
Sc hilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812
=
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Daarover spraken zii

Rampertjes
* Enthor"iaste mensen gevraagd, die tijd en zin hebben
om op woensdag van 20.30 uur tot 21.30 uur hatha-yoga
te beoefenen bij Balletstudio Marijke Bakker, Bloemendaalseweg 235. lnformatie: lrene Mooy-Kroon van
Diest, tel: 24 26 91

,

Op de wijkraadsvergadering van donderdag 29 septem-

ber j.l. kwamen o.a. de volgende punten ter sprake:

. De autoverkoop

langs de Randyreg was en is in strijd
met het bestemmingsplan. lloewel de standpunten

.

* ljO"n"

de rommelmarkt hebben wij een kinderkeu-

kentje (geel/blauw/rood plastic) verkocht. Daar horen

van de verkoper (op de vergadering aanwezig) duidelijk waren, zal de wijkraad toch kontakt opnemen met
wethouder Schouten om e.e.a. nog eens toe te lichten.

De verkiezingen en het buurtÍeest werden geéva-

echter ook keukenspulletjes bij! Die kunt u alsnog ophalen
bij: Annelies Homburg, Hospeslaan 44, le| A4 72 gO

Flat in plantsoen/niet doen - 8

lueerd; elders in de krant vindt u meer hierover.

. Het lijkt onwaarschijnlijk

dat de gemeente overgaat tot
een integrale herziening van het bestemmingsplan
op lange termijn. Het is wel te verwachten dat er een
zgn. "kleine-planherziening" zal komen voor o.a. het
Willem Dreesplantsoen.

Op de ledenvergadering van 13 oktober 1994 is:

. ïeruggekeken op een succesvol jaar, onze aanhoudende druk
85 bezwaarschriften, vele publi- aan
caties, bezoeken
commissievergaderingen en
brieven aan raadsleden en leden van gedeputeerde
staten
- heeft geleid tot afwijzing door de provincie
van de door de gemeente aangevraagde beschikking.

. Plantsoen

Bloemveldlaan. ln oktober zal t.b.v. de
omwonenden het agendapunt "evaluatie" worden
opgenomen. De heer Post (Natuur en Milieu,
gemeente Haarlem), op de vergadering aanwezig, vermeldt dat het plantsoen geen kale plekken (meer) ver-

'

.

toont, en dat er geen sprake is van "kapot-spelen".
Wel is een zieke boom gerooid. Dit najaar of komend
voorjaar wordl voor nieuwe aanplant gezorgd.
Plantsoen winkelgalerij. De heer Post toont een
schets voor een mogelijke toekomstige indeling. Nico
v.d. Fange licht de standpunten van winkeliers,
wijkraad en buurtbewoners (aanwezig op de vergadering in augustus) toe. Winkeliersvereniging Zuid-West
blijkt al aktie ondernomen te hebben d.m.v. het plaatserl van fietsenrekken. Jan Vegter (D66, op de vergadering aanwezig) zegt loe vragen te stellen in de

=

commissievergadering.

.

Woonruimte bijtennishal:wordt getoetst aan bestemmingsplan.

. De nieuwe

rijdende bloemenverkoop roept veel
vraagtekens op. De wijkraad zal bij de gemeente
informeren naar de Detailhandelsnota 1gg2 om e.e.a.

te toetsen.
De volgende wijkraadsvergadering vindt plaats op donderdag 24 november, in het speeltuingebouw aan de
Croesenstraat.
U bent van harte welkom!

Vooruitgekeken, we ztjn er ten slotte nog niet, naar te
'.rem,achten ontwikkelingen. Er zijn drie scenario's
geschelst.

.

de provincie blijft bij haar standpunt waarna de
gemeente in beroep gaat bij de rechtbank die
alvorens een uitspraak te doen ook de bezwaarschriftindieners zal horen,
= de provincie blijft bij haar standpunt en de
gemeenle volgt het advies van de provincie en
gaat over tot de herziening van het (de) bestemmingsplan(nen) van het Ramplaankwartier. De
opzet van de daartoe behorende procedure geeft
de vereniging goede kans invloed uit te oeÍenen
op de tot standkoming daarvan,
= de provincie wijkt af van haar standpunt en geeÍt
alsnog de beschikking af waarna de gemeente
de bouwvergunning mag verlenen. Alle bezwaarschriftindieners van het eerste uur kunnen
opnieuw bezwaar aantekenen en bij de rechtbank
een voorlopige voorziening aanvragen om te
voorkomen dat de eerste paal wordt geslagen
voordat uitspraak is gedaan over de bezwaren.
Samenwerking met de wijkraad afgebakend. lndien

inderdaad wordt overgegaan tot heziening van het
bestemmingsplan, zijn we beslist voor samenwerking,
maar dan wel met een wijkraad die zich uitspreekt voor
de door ons gewenste ontwikkeling: behoud karakter
Willem Dreesplantsoen en omgeving.
Welk scenario realiteit zal worden, is nog afhankelijk van
beslissingen van gemeente en provincie. Wat het ook
wordt, we zijn er klaar voor.
Wordt iid. donateur of sympathisant en bel: fiil.van Elburg

WIE III
...

heeft het licht uitgedaan op het koeiepad?

Dank u

wel
ornwonenden,
actievoerders!

gemeente, energiebedrijf
buurtbewoners en vooral:

i24 ss 18)
,

Derk de Vries

1

E,etcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
G

..

ezellig oud-Hollandse sfeer
Uitstel<ende lceul<en

3

E

7 dagen per week geopend

I

Ook zaaluerhuur
t
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Ramplaan 125, Haarlem.
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GEZ0llo tElfl(ER 88000
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Benl u ook al lid van de club voor gezonde, smakeliike broodeterc?
Als u dicht rn de buurl van 6en van cnze

O-:e 3ackershuyzen

woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAARLEM:

HEEMSTEDE:

Gen. Croniéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 . lndischeslr 95 ' Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
.1
Rollandslaan 33 . lvlarsstraat I ' Bakkerstraat 6
Zillweg 24 annex croissanlerie

SANTPOORT:
Bloe me ndaalsestraatweg 85
OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

B'nnenweg I40 annex Konditorei restaurant

Bakker Van der Vooren maakt van trag€ eters grage eters
De roeP aan lalel:

'Van der \horen, nog een eneetie'
8
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ieuws uit de Blinkert

Oproepen
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Op zaterdag 5 november houdt de Stichting Mensen in
Nood weer een kledinginzameling, die dit keer geheel
bestemd zal ziin voor Rwanda. Mensen in Nood vraagt
om alle soorten goede en nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel. Wilt u alstublieft de kleding
in gesloten zakken aanbieden? Vergeet u vooral niet de
schoenen per paar aan elkaar te binden. Noteert u het
vast: Zaterdag 5 november a.s. zullen van 10.00 tot
13.00 uur bij de Hervormde Kerk aan de Ramplaan de
vrilwilligers weer klaar staan om uw kleding in ontvangst
te nemen.

(ll

q
4-

f

>,À+

rueainginzameting
voor mensen in nood

.

Eraderietje
november kunt U bij ons in "De Blinkert
=:r terecht om Uw sinterklaasinkopen te doen van half
.' iot één uur. De dames van het handwerken hebben
-.rd gewerkt, met als resultaat: prachtige poppen ïa'= xleden, schorten, rnutsen, truien enz. enz. enz..
-:veel om op te noemen, dus zeg ik maar:tot ziens.

-=:rdag 19

Irlevrouw C.J.L.Al. van Gendt. directrrce

Tennissen doe

je; rulnterc

lngezonden brieven

*

Huizen aan de Ramptaan

Het blijft één grote vergissing en velen betreuren het, dat
de karaktervolle huizen aan de Ramplaan in 1992/93 zijn
gesloopt. Velen hebben gevochten om ze te behouden
helaas ...! De wijkraad had zijn "fiat" gegeven, daar heeft
de woningbouwvereniging dankbaar gebruik van gemaakt. Zowel bij Gemeente als bij Raad van State. We
vochten verder, tegen de verminking van de Ramplaan.
En dat rs ons gelukt!De afgrijselijke blokkendozen mocht
men niet bouwen. Men diende zich te houden aan de wet
(bestemmingsplan), dus huizen met een kap.
Nu zijn de huizen bijna klaar. Het had slechter gekund!
De woningbouwvereniging kreeg vergunning en subsidtes
voor sociale woningen. Wat eerst een onmogelijkheid
was, n.l. "verkopen" blijkt met vele smoezen toch mogelijk'
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De helft van de woningen worden verkocht, in de vrije

I

sector.
De bewoners worden op één hoop geschoven en komen
niet meer op het hun toegezegde (zwarl op wit!) eigen
plekje terug. Wanneer één van hen vertrekt, zullen ook
deze huizen worden verkocht. Zo werkt dat.
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Noorder Turndorplaan 54
2015 HL Haarlem
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HAPPY'S BÍRTTTDAY CORNER
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- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
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- fruit
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De Clown Snabbet Kindershow

tot ziens

De Clown Snabbel komt donderdag 27 ohoberin
Speeltuin "Overveen" en brengt een fa ntastische kleurrijke
kindershow voor ki nderen van 4 lm 12 jaar
waann o.a

wordt gegoocheld en gejongleerd. Verder
zijn er spelletjes
en is er de snelste ballonnenact. Als klap op
de vuurpijl
heeft Clown Snabbel in zijn programma een
heuse disco_
show met flitsende discokleding, geluids-, lichten
rookeffecten. Het programma begint om 14.00
uur en

tel : 17 EZ1Z

duurt ongeveer 9 0 minuten. De toegangsprijs
bed raagt

voor leden /2,50 en voor niet-leden
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A. J. M. BISSCHOPS

OVERVEEN . ZIJLWEG

Ut adres voor
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de betore sigaren o.a.

Oe Heeren van Ruyedael -- Balmorat - Corps Diplomatique Juslus vao Maunk - Oud Kampon - Huiíkar - De Oliíont elc.
En niel t6 vergsten onze eigen ,,Gulden Zes,'srgaren, reeds be-

kond om de kwahlert en lage pr4zenll!

ra'vans varl<open wtj luxe arrikolon, krantett, ltldschrrften, wenskaarTen, nal.
loflo en lolo en

*gnkaarlen,
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UNIE INKOOP
COMBINAilE
HAARTEM BV

Texaco Selfservlce Statlon
ïEXACO

W, G. POTZE
-

Vlaarnseweg 2 2A15 GA Haarlem
Tel. 023.244089

Julianalaan 108,2051 JV Overveen

Tel (023) 27

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

11 18

AL MEEH DAN 15.OOO GEZINNEN PROFITEREN
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

REEDS VAN HET U.I.C._KORTINGSPASJE. N/IET DEZE
PAS KAN MEN IMMERS TEGEN 1O% KORTING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEM E.O. VOORDELIG INKO.
PEN DOEN. IEDER KWARTAAL KRIJGEN DE LEDEN
HET U.I.C_ NIEUWS THUISGESTUURD BOORDEVOL
INFORMATIE OVER BESTAANDE EN NIEUWE
ADRESSEN.

Whercver you go,
go Texaco

ALS U OOK LID WILT WORDEN, STUUR DAN ONDER_
STAANDE BON IN EEN ENVELOPPE (ZONDER POST_

ZEGEL) NAAR HET ANTWOORDNUMMER EN U
KRIJGT PER OMGAANDE BERICHT. DE JAARCON.
TFilBUT|E tS SLECHTS /.20.- (TOT 1-1-'95)
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Unie Inkoop Combinatie

Ramplaan 24a
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Wi1 zijn gespecialiseerd rn

hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.
Tevens leggen wij de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanting.
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Wlj hebben de allernieuwste
bestratin gsmaterialen.
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Wij maken dagelijks bloemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wij gratis.
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I pmrcde,cmn!lus

Wrl hebben dagelilks leuke aan
biedingen in bloemen
bloeiende en groene planten
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2015 GW Haartem
TeleÍoon: 023 - 24 U 82
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Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van

Aannemers van onderhoudslterk

tuinen.

HAARLEM 023-317644

AFITIFLEUR, dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatieÍ
zaken doen.

