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Foto;
D.F.Goudriaan

Deze foto is genomen in het begin van de jaren '50, na een Íikse sneeuwbui, in de Noordertuindorplaan. De ondergesneeuwde Volkswagen is van Arnold Vrins, één van de eerste auto's in de straat.
Misschien dat de feestdagen nu in 1995 minder sneeuw zullen kennen, maar als deze dagen wel
dezelfde rust zullen gq/en als deze foto uitstraalt, is dat een waardig slot van een roerig 199S, en een
mooi begin van 1996! De redaktie en cle wijkraad l,venst u allen een goede

tijd.
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EEN UURTJE EERDER OP!
Wijkkrant
Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk

524.7230
524.0896
524.5096

Wijkraad

Postbus 61 5B

2001 HD Haarlem

Vries 524.1915
Penningmeester:lrvElshoff 524.0896

Voorzitter/Secr.: Derk de

Milieu:John

{

Tijmstra

524.822A
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling 524.3262
Verkeer: Nico van der Fange 524.6227

Stichting Ramplaankwartier
VSB' Bank:
84.82.63.030
Gironummer

Bank:

2459

Algemene teleÍoonnu mmers

Alarmnummer
06-11
Ambulance
531 .9191
Belbus
515.2666
Dierenambulance 524.6899
Dokterscentrale 531.3233
Milieu-bel
511.4545
Oppascentrale, EmmyVerbeek 524.1734
Politie, team Zuid-West 512.2165
Wijkverplegingen

Kruisveren. 515.5600

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken
Grof vuil ophaaldienst
Hout & Plantsoen
Reinígingsdienst
Stadhuis

527.0424
518.0180
517.1717
518.0100
517.1212

Wijkgebouw
Speeltuin Overveen
Croesenstraat 5'l

hel huis noor uv, ke,ue nèt .:cr u* neus wordt
verkocht, is dot notuurl jk ee" ue^,e e.de en'oring. Doorom
zorgen wii, dot u ol met het onib I weei '//e ke hu zen nieuw in

Als

^

de verkoop ziin gekomen l.loruurliik olgestemd op

Zo kunt u oltiid ols één von de eersten overleggen en een bod
,-,itbrengen.

Dit is slechts één von de voordelen von onze service, om uw
oonkoop o[ rerkoop succesuol le moken.
U kunt nomelijk oltiid rekenen op:
. 24 uur bereikboorheid (ook op zoterdog)
. géén enlreekosten, dus zeer vrijblijvend

r zeer snel moken

'

von ofsproken, bezichtigingen en toxoties

begeleiding bii [inonciering en beleggingen

Bel ons uoor een vrijbliivende kennismol«ing

O23

- 247363.

524.6333

Vo n Reqteren
M o kelooËii o.g.

»K
De volgende wijkkrant

verschijnt in het weekend van
'17 februari.
Kopij kunt u inleveren
Um 29 ianuari op de Hospeslaan 44 of
Bloemveidlaan 43.
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Íinonciële nriddelen en uw wensen.

ffil

"omdd u niet elke dog een huis koopt,,

G. Schmlmeesterloon 2ó, 2Ol S EM Hoorlem, tel 023-241363, lox 023,241923.
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htp u ntjes in de dagen

voor kerst

@

'' : : ''' .':'-:'ii icJ !'ermelden, op deze plaats in de laatste
=
wijkkrant van 1g95, dat niet
==- :' -::'-='= *::i aan de orde is geweest? Weinigl We doen evenwel een poging.'Daarnaastal
' -- ':"" : -: ' a- 33i aantal (wapen)feiten echter geen
kwaad. Daaruit kan eens te meer blijken dat
::": - ::- --'' lu 'ttt als het Ramplaankwartier heel wat
zaken aan de orde zijn. ln deze donkere
::-:- :' :':;-33r Jiikt het ons daarbij zinvoljuist op de positiev.
de lichtpuntjes,
' ' :: ' -

te wijzen.

=àx.n

Egr icr-:lunse is de positieve reactie van vele

Hr r6ar

è

wijkgeno_

aanleiding van het redactionele commentaar in

mlkJ<rant van oktober. Men onderschreef onze
stelling_
name m.et bekekking tot het ondermijnen van het geról
tran rechtszekerheid van de individuele burger
Oil niet
adequaat optreden van overheidswege.

Ean lichpuntje is dat wij daardoor gesteund, eenvoudiger

pcsifie kunnen kiezen in ons overleg met de
betrokÈen
anÈteh1-ke diensten

maar ook met de politiek verant_
nmrdelijke wethouders. Wij houden u ook in het nieuwe
iaar op de hoogte van de ontwikkelíngen.
de plannen
:=bouwing van het gebied tussen Elswouilaan en

,'
: =:',.,eldlaan, waarvan wij in de column van de rvijkkrant
,.- J:cember 1994 nog gewag maakten, niet meer dan

==- t.rucht bleek te zijn.Zwart op wit hebben we nu dat
- = ,', e:rouder van volkshuisvesting niet voornemens
is op
gebied te bouwen. Een donkere wolk

is hierbij
. Cat voor de betrokken bewoners van de Bloemveld.:- . corlopig nog niet duidelijk is tegen welke (koop-dan
. -:ur'-) prijs zij de aan hun eigendom grenzende tuin
- -:: blijven gebruiken.
Een lichtpuntje ls echter dat ze
'

, . . =eds met de wethouder overleggen.

.:

*

-:puntje is dat de herinrichting
van het pleiin bij de
_- .larr de Ramplaan (is Rampplein
een goede
aan het eind van dit jaar opnieuw in de belang-

Zeevreg tleitig mede dank
bewo

ring daarvan.

Een lichtpuntje is dat, na de uitspraak van de rechter,
de
plannen om een flat van vijf verdiepingen te bouwen
in het
Willem Drees- plantsoen definitief vaÀde baan zijn.
Een lichtpuntje is dat de Vlaamseweg herbestraat is.

Een

=-.- lrtpuntje is ook dat het gerucht inzake

,,,':cemd

stelling staat. Naar aanleiding van de dreigende leegstand

van twee winkels in de rij, hebben nu oók de win-keliers
een voorstel gedaan voor de inrichtíng. Hopelijk komt
het
in het volgende jaar tot een definitief ptan en een
uitvoe-

lichtpuntje is dat,:6ok in het perspectiefplan voor
Haarlem Zuid-West,opnieuw het belang van een
open/

groen Tuinbouwgebied is aangegeven. Nee, inderdaad
het plan heeft geen rechtskracht, maar geeft wel degelijk

aan hoe ons stadsbestuur denkt over inrÉhting en geóruit<

lan het gebied rondom onze wijk.

Een lichtpuntle is dat we ook dit jaar weer een kerstboom
op het plein zullen hebben. Alhoewel we bijna net zoveel
l;citpuntles hebben genoemd als er in de [erstboom
zit_
ten ,,,c gt h;er ncg één: het betangrijkste lichtpuntje is dat
\1ie nog s:eeds, meCe door bovenstaande
lichtpuntjes, in
éen r,,an de rnoorste v,,ijken van Haarlem wonen. Wij
hopen dat,,,,,e dit lichtpuntje nog vele jaren uit de kast
kun_
nen halen om de boom op het,Rampplein" mee te ver_

sieren.

zij

n e rs R a m p t aa n

kwa rt i e r

.- : ':p de Zeeweg die de Fietsersbond enfb in juni
-:: ,',as
een groot sukses. De enfb wilde deze aktie
: =-_ :izetten en heeft daarom ook in het Ramplaan_
. r' .: bewoners opgeroepen mee te denken en doen.
):,' l=ze oproep is behoorlijk gevolg gegeven en
het
".:- :.al y/as een leuke
aktie. Alle betrokkeÀen
--

waren lo_
.: - I : .:r de wijze waarop bij het Wed
de problemen met
- -:.:.iai en ,,eel te snel rijden werden duidelijk

tle aktie heeft velen de ogen geopend. Want hoewel er
al

20 jaar elke week vreselijke ongelukken gebeuren
op de
waren een paar nieuwó ongeluk"ken die kort na
f.aeg
rb aktie plaatsvonden ineens aantàiding tot hele polernieken ín de pers. Gedeputeerde De Boe-r van
de provin_

cie dre cns eerst nog af wilde poeieren met het ,,er is
geen r::li--argilrnent kon niet langer meer werkeloos

toezien. Gelukkig heeft hij de beste
oplossing gekozen.
D,.:q.," van begin af aan al door Oe enfO gepropageerd:
afsluiten van twee van de vier rijstroken.
Éierdoor gaat de
snelheid eruit en is het overstóekprobleem
bij het Wed
opgelost.
nog een paar andere verbeteringen, zoats
een
!1.t<ome1
l(leine
rotonde. Jammer genoeg wordt eei
anders aan_
beveling van de enfb njei opgeiotgd, nàmefifl<
het open_
de afgestoten ltrorén voor 6us, potitie,
:::1."L
Dranoweer en ambulance. Toch een mooi
resultaat, waarvoor de enfb alle wijkbewoners die hieraan
heOben bijge-

i"i

dragen hartetijk wiÍ bedanken!

l,rourparkeren
:rin,nog veel onopgeloste Íietsproblemen, zoals het
op de Zijlweg
gebrek
en

aan stallingsruimte

op.de Botermarkt. Wie vàterhee wit doen
met enfb_
akties of in het enfb kader wil meeOraaÉn
kan kontakt

opnemen met: Karelvan Broekhoven, Hospeslaan
49, tel.
524.5876.
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I{S Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.
openingstiiden:maandag

a

NS Reisburo

I

t.r '.
Haa'e-

ja8 9 30 17.30 uur,zaterdag:9.30. 14,]0 uur.
Su: onsplein I l Tel'023 - 3I 73 I

Reisburo. Daar boek ie de hele wereld!
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Werkgroep Milieu

Nieuws van

de Wijkraad

Parkeren in de berm van
het Duinvlietspad
Zoals U ongetwijfeld al gemerkt zult hebben, worden al
een hele tijd langs de kant van het Duinvlietspad, tussen
de ingang van het Duinvlietsbos en de Elswoutslaan,
auto's geparkeerd. Ondergetekende is hier namens de
wijkraad al een tijd mee in de slag met de gemeente
Haarlem, Natuur en Milieu Haarlem Zuid-WestLn Staatbosbeheer. Na een onderhoud hierover met dhr. Dedding
van S.B.B. is het volgende te melden.

Daarover spraken zij

r

t

De wijkraadsvergaderingen van 26 oktober en 23 nor,,ernber werden weer behoorlijk bezocht door belangsteIenCe
buurtgenoten. Zo hoort dat ook: tenslotte betreft het
allemaal zaken die juist de buurt betreÍfen ln be je
bijeenkomsten zijn de parkeerproblemen in de Lambre:it

van Dalelaan aan de orde geweest. Diverse voorstel

:^

voor een structurele oplossing zijn besproken, waar \ve

_l

zo spoedig mogelijk meer over zullen informeren.

Ook de herinrichting van het ,,plantsoen,' voor de winkels
stond (weer) op de rol. De heren Schaaper en Van den
Berg lichtten de plannen van de winkeliers toe en het ziet

ernaar uit dat er heel wat aktiviteiten ontwikkeld worden!
Het wild parkeren bij Elswout blijft een probteem; etders in
de krant vindt u hierover een verslag van de Werkgroep
Milieu.

Ook andere (kleinere) kwesties blijken steeds weer de
moeite waard te zijn om daarover van gedachten te wis_
:.i;,n; u kunt ze lezen in de notulen van de wijkraadsver-

:aderingen,

I

die hangen in de kast

ekamarkt.

tegenover de

De heer Dedding is ook tegen het parkeren aldaar, ook
gezien het feit dat de kruidlaag (o.a. Daslook) ter plekke al
geheel is verdwenen. De berm is kaalgereden en ingeklonken. Bovendien bestaat er op dit stuk grond nog e-en
"servituut", hetgeen in dit geval wil zeggen, dai ooit
rechtsmatig is afgesproken dat het uitzicht vanaf het pad
op Tuindorp en omgeving voor altijd moet worden
behouden!
lVaar S.B.B. echter nog mee in z,n maag zit, is het nieuwe
parkeerterrein binnen Elswout. Dit is, in vergelijking met

d: oude parkeerplaats weliswaar Íors uitgebreid, haar
a-::r jdende recreanten tonen zo veel animo, dat het
r^ :-,',e terrein al haast weer te klein lijkt.
Bovendien is de
af'aser ng ervan, die uiteindelijk uit haagbeuken moet
:;s:ear,

nog niet gereed. Dedding vreest, dat wanneer
nu stappen onderneemt tegen de illegale parkeer_
r ir.:,ir, men buiten de vastgestelde grenzen van het
. 3r-,,,e larkeerterrein gaat parkeren (is reeds gebeurd).
- f ::i echter toegezegd, palen te willen neerzetten
r:= ) a=.r het begtn van het pad al is gedaan) wanneer

r':-

C.:z'.:.1acr i:rt binnen

Elswout geheel is voltooid.

Het "Fase-2 Plan" van de bomen
langs de Elswoutslaan
C, :< la a.,: , le ::n roi,C de bomen langs de Elswoutslaan

het nieuwe jaar weer als vanouds: elke laatste don-

k,',arn:n t:r sprake met de heer Dedding. ln het kort komt
het plar er op neer dat men verder gaat met het rooien
r,,an de eeuwenoude beuken langs de Elswoutslaan.

*

e kaar die dan in een later stadium weer om en om wor_
den uitgedund. Dedding zou persoonlijk het liefst deze rij

Na een paar afwijkende vergaderavonden, starten we

in

derdag van de maand in het wijkgebouw in de Croesenstraat bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom.

Bloemenverkoop

ln het stuk op pagina drie in wijkkrant van oktober is naast
anlere onderwerpen vermeld dat in onze wijk een bloemverkoper optreedt zonder vergunning. De heer J.M.par-

son uit Haar'lem laat weten dat hij wel degelijk een
vergunning heef t. Hij voelt zich benadeeld door
genoemde tekst Omdat het niet onze bedoeling is een
bonaÍide opererende ondernemer te schaden, duiden wij
hier aan dat hij rn onze wijk rondrijdt met een grijze peu-

geot en groene aanhanger met daarop de vermelding
Bioemen en Planten",

De

,,

Hierna ivorden er opnieuw jonge beuken geplant, dicht op

jonge beuken niet uitdunnen: ,,Dan krijg je zo'n mooie
rechte stammenrij, zoals je b.v. in de bossen het ,t Loo
ziet i.p.v. laag en breed uitgroeiende kruinen.', S.B.B.
staat echter wel achter het rooien van de bomen. Ze zijn
natuurlijk karakteristiek voor de Elswoutslaan, maar i.v.m.
hun ouderdom en ziekte, (al twee incidenten met omge_

waaide beuken) moeten ze gewoon worden vervangen, al
gaat dit menigeen aan het hartl

John TÍjmstra

wij kr n ad Rampl aankra rtier wenst u geze ig,
kerstdagen en een goed nieuw iaar!

ï#.

5

Oké, oké. Ik gq wel noqr de VSB.

.,..@'".

+

.*..

--!:::

De ene keer heb te eei.l

kecr hi:b ]e gt-ld nodig. Z'- gaat Jat nou eenmaal, De VSB Bank doet daar
nen ollr u een lerring tr: u,eigcren, nrrJr tlr\t n;ar mogelijkheden om u die te geven.

\,)\er', LlL- anclere

niet moeilijk over Wi1 zoeken nict naar

rede

VSE'BANK
Doqr kom ie verder mee.
Ramplaan 36, 2015

rqd

GX Haarlem,

tel. (023) 241500
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ook voor olÍe soorten Phrlips gloeilompcn,
T L - burzen en eiektro- motertool

."ff

A G DT rlAAS

RAN4PLAAN

46

TEL 24 05 53

I

I

§ffi#,rö

I

*

Speefltuiln
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Er is weer wat te doen in

.Í 4.-,.niet-teden / 6,-. Kaartverkoof start om 13.30
-ullie komen toch ook allemaal?

uur,

Kwarretje voor een sparretie
lck dit jaar doet speeltuinvereniging Overveen weer mee
--.t de kerstbomenaktie
op g en + lanuari. Van 14.00 tot
' I 00 uur kunnen
de kerstbomen
wórden ingeleverd.

Programma voor begin l996

'3 april

2 3 juni

Poppentheater
Palmpaasstokken maken
Palmpasenoptocht
Kinderkleding-, speelgoed- en Ílipporuilbeurs
§port- en spetmiddag

S:eeltuinvereniging Overveen wenst iedereen
fijne
'::stdagen en een voorspoedig 1996! Tot
ziens in de
.: eeltuin!!

*

Llitstag kteurwedstrijd

:'a.htig hebben jultie gekteurd,
die gezellige herfstptaat
- : le vorige wijkkrant. We vonden neifreelerg moeitijk de
:".s',^,,innaars uit te zoeken. Dank je
wel surannó en

l:'ca

Lammerse, Karliln en Josine in ,t Veld,

Edwin en
ra Kuiken, Thils Butter, Heleen Homburg,
_:
Leon
::::ker en Th rza Weber. l,4aar
-

. :-rp

de attermooiste waren de
a:3n v,an Tom Stammis (bijna 3 jaar), tr/ark
van der
'1S
6 .aar) en Lotte Kerkhoff
1aary. .lulíie werXstukken

L: I
-:-:3n
:_:-::a

Kerstmis in de Opstandingskerk
aan de Ramplaan

ingskerk van

de speettuin

,',eer? Donderdag 4 januariom t4.OO
uur. Voor wie ook at
4 Vm 12 jaar. De prijs? Leden

I maart
: I maart

*

Op eerste Kerstdag begint de Kerstdienst in
de Opstand_

,','eer? Voor kinderen van

i

Nog steeds is het m ogelijk voor uw brievenbus
een gratis
jalnee- of nee/nee-sticker af te haten.
Vanaf dit moment
kunt u hiervoor terecht bij te n n isspecia alzaak
Xander van
den Berg, Ramplaan 50. Zij liggen voor u ktaarl

,r:,,:{P

Jonderdag 4 januari ,g6 komt het clownsduo
Jakomiek
I onze.speeltuin. Ze presenteren ,,de knallend
knet_
iergekke kindershow,,, een show met veel g;;:ochel.
:lownerie, ballonnenbeesten en gelach. Wanneer
ook al

2I febr

Nieuw adres Nee-sticker

de

Hervormd-Gereformeerde Keikenge_

meenschap, Ramplaan 108 om g.45 uur met
het zing-en
van Kerstliederen. De cantorij zingt enkel,,Christmas
àar_
ols". ln de dienst wordt een kerstàpel opgevoerd
over het
verhaalvan de wijzen uit het oosten. De íeOtet<sten
en de
suggesties voor dit spel zijn van prof.dr. Karel
Deurloo,

hoogleraar Oude ïestament aan de UvA. De
uitwerkinj

van de dialogen en het merendeel van
de melodieën zijÀ
van ds. Geursen. U bent van harte welkom.

*

Kerstboom

S:aat hij er niet prachtig bij? De schitterende
kerstboom is

cc< dit jaar weer geschonken door Íirma Artifreur.
waar
\', , ae,,,.,cners, natuurlijk zéér dankbaar
voor .i;n. HrlOËi
De ,,:rl :hting rvordt als vanouds verzorgd
door de Íirma
Kcrirng zcdat het geheel er bijzonder"sfeervol
uitziet.
uan< daariccrl

*

Nieuwe winket op de Ramplaan
Op de winkelgalerij is sinds kort een nieuw
bedrijf

geopend De kersverse eigenaar, Fred
B ettonviel, begint
enthousiasme e en ruitersportspeciaa lzaak.
ln
ruiterkringen is de naa m Bettonviel
een begrip. Al20 jaar
zit Fred in "het vak,,: n aast het lesgeven
b íj o.a,
De Bokkedoorns is hij als coach opgetreden manege
van de
umelage-ploeg Haarlem-Osnab ruck-Angers (spri
ngen
en dressuur). Door deze rijke ervaring
én zijn liefde voor
het paard hoopt Fred straks zijn klanten
de optimale service te bieden. De bedoeling is zes dagen
per
geopend te zr.;-n, inclusief de donderdagavond. week
Zadels,
hoofdsteilen, rijkteding, ri)taazen en een
breed assorti_

vol

ment aan kado-artikelen zullen hopelijk
vele klanten tevreextra service wordt bovendien
de
mogelijkheid geboden ee n nieuw zadel
thuis te passen
met een gegarandeerde snelle levering.
WU wensen Fred

den stellen. Als

en zíjn partner veel succes en heten hem
van harte

welkom!

n de n'i;kkast tegenover de Dekamarkt, zodat
zi:n À^^
r,a L.)
^ln
ruc, mooí juliie kunnen kleuren.

Ëffi
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DEr(ACr{'EL9t/t'E @EK
Een kerstverhaal om (voor) te lezen

Quf fut mnar ur[íjktos je keot fie*.

íw

Je font fiem

íe kg crtefuen"ecr. \unee, w e 5 elo e[en ruiet
íie aníer, ííe af en toe rnet z 'n 6ute[6us t1ngs
te
fumt,mzt z'ngrote sfroenen, om íe fracrte[na
fujfun ak-u ir u)eer utts ruz. uitgucrteeën ís en
ieíereen zít te 6i66eren ín íe framer- Ítze, íat is íe
boígieter. De fracrtehneneer, íat is íat fr[eíntje. Dat
* íàt fiete frteinemnnrwtje,íat ín íeaerwarming
@oont, En uea naar 6[íi,froor, íat fríi er ís. r{íi
zorgt eft)oor íat's uírute1s íe ftgcrte[ zo [efrfru warm
bfiift,íqt íe 6uízen en 6o66ek en 6u[tenie ruB zo
t"kfu, íomg[oeiea ak je er tegenaangaat zittery
íat íe ka*er 's odrteruís in un wíp uur @ann
worít. Tyeírtarí werfu [Lí, íe kacficfinercer. t{íi
augt fret scfioon aan 6ínwt, erl zorït a-oor íe
scÍíroeflw enmoertjw en funppen en a[[u, M1t ziin
frleíne'franertje en 1eite[tje en stufu[euteftie [oopt
fiíj íe frete íag te romrneferl en sonts óófrtwg 's
,tn&ts. J e fro ort fiem u e[uns, a k i e g o el [uís t ert :
ían froor je fim tikkn in íe rterwarmíng: -tifrtífr
tík., \t{gu, da's íe fra&efnerwcr, en oaer fieffLgaat

íàs

íít

e

t,

zterfraa[.

Í{rj

*rOert, De fracfietrnenrcr fieeft een s[ufrte
6ui, un fiee[ s[ufrte 6ui .Want wat is er ge6eurd?

9@uetgentíjfris er nífu ge6eurí, en laar ís-ie nu zo
om. Wut jo e[friaq ak Sínterfrlals uur
"ilr7
teng na ar Sp anj e is g eg a an en íe gr o t e nLefls en I a arl
sfruizten met tafeftiu eruBaan ruzíën oaer íe p[efr
waar íe forst1oomffioet staan (net zoak futiaar
laaruoor, en ídrÍrutoor) íanuut íe fracfie[rnerc.er
íat fiíj íu66e[ z'n 6est ftLoet loen. 'lilant ían fomt
íe tíjí eraan íat íegrote ffieflseru aeef meer tfiub

I

w

J

zíin ían aníers, íat íe frníeren uu[ meer spe[[etjw
gían íoen ían aníers,íat íe ko*e, u)arnl engezef-[ig
noet zijn. De kacfie{rnenwr aínít fiet fu[emaa[
,:rint erg,íit fraríewerfu:n: lat uinít frt1iu*-t \u$
Daruítroopt frt1 ztinrÍlouutjes op,íang.aat fiíi tefrfor
aan íe s[ig. líaar íitiaar- íítiaarqeíeurt er niets,
Lr uoríeigun ta-fe[tiw ztersilozten,er uorden
gun speffeltluíozeí klorrguut, íe frlníuen7aan
-niet
tn íe uur met zí[aer engowí en rooí papier, en
srtaren en ttjm en stenetjw, ttfifu,fre[emaa[ nifu.
Borten, ja 6iaenwordt ue[gerommetd. rr woríen
fufferíft{aar7ezet, erlBrote tassent er ftggen fange
tilsten waar iemaní af en toe un fou*je op zet,De
ftg,,4etmenttr freeft íàt g ezien, fieetg o d.'l/an om wn
lioekje fieeft fiij zitteng[uren naar a[ íat 67We
geíóe, en-'s nafrts, toen ieíerurl s[LE en íe aer"
uarming [aag aas gezet en fiíj tócfi níet zoaw[
fioefíe te íoen, toen fruft íe ka&ehneneer op íe
[ang e [ij s t g e{«k".' !{anís cfio enerl", zo [as frij
za&tju {taríop, en íaaroníer: "ooru)armtrs". ErL
toen: "uafifle sofr{g:n". En fre[emaa[ oruíeraan, íaar
stoní liet: 'sfupal(.!{e[emaa[in íewar wos íe
ka&ehneneer terug7es[open, naar zíjn pfekjeiru íe
uenttarmirE. Dus íat wos fut Zegtngeflwe{l, tttet
zijn a[[eryuer zteg t en er zouquru fu:rstíoom
fonen,g wn fraarsj u, g een 7t arme cfin co [a leme[fr en
6u66ett1uutijÍ1.* en fiii, íe frac{tefiwwe, zou
niets,níets te íoen fie66en. Eoos was ftij.Eoos, en
uerdrietí7.

DETQq.CHELME {EEK*
5{rt *

ti[ in fiuis. Stit, fuuí en íonÍgr.
A[[qnaa[ zíjn ze uryelaan, met frun fuffers en
grote tussetL en [ange fíjsten: íe íeuren 6engí.ett
-íirrtt
en fue{ [ang kbnKfiet ruB ann: íag llag !
goeíereisl íag! De kacrttlrnentcr zít íruziiru fioekie.
ruizts
'1,1)at ru? tlat zaf fríj nu 6Eínnen? Er is tocft
te íoen? fl[aar sti[ ufls* ut)at is íat? Í{oort fiíj íaar
uat? De kgfrefinenur7aat un 6wtie rufitop zitten. Zie je ue[: frij froórt zt)at. 9{et futmt aannóter
ííe íeur, íe deur aan íe íiEegangkast. t{ebrnoa[
afrteríry uaar fret zo [aag en íonfru is,ítidr fomt
futuaníaan. De fracfiefrneraer fioort fut nu duiíetíifr uit un íoos, eerl7rote íoos, fumenstenmetju.

I
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íoo ís

Stemmetiu ! De ftgdefmeneer 6 eíenfu zírrt qun
ffiornerut.5{íj s&iet oztereíruí, en fro[t op zíjn k[eíne
aletjes zo snefmoge[tiknnar de íoos. t{ti fioort fret
-rtee[
rw
íutíettjk 9{et zíin wfrte stemmetiw:aerírietige stemmetju, 6oze stanmetjw, uerbaasíe ste'nírnetjw,a[[enna[ íoor e[fraar. "5{et ts aers&nftfu-ttjQ
Màar zt)aarom ían? T 0íj zijn er óófrrng.! Baít,6art,1afu Weffioeterliets íoen.!" I{et is íe forstíoos.!{et
ís íegrote íoos met affe forstspufferu: íe 6a[[en en íe

íe s[ingers eru íe fttfitiw eru de
roíe [íruten. AI íe spu[[etju, íie er aoig jaar aoor
zorgíen íat [e franer zo geze[ftg was ffiet íe forst.
D; kg&efineneer íegrijpt ftetmetun. Zíejewet? ittj

engitiw

t

I

eru de sterreru,

fieeftgetíj( Dat a[ degroteffiensenwq zíin
gegain, íat ís a[ erg gerceg, maar zíj, met z'ru affery
zijn er tocfi óófrrug?t En fiíj ftíjgt, lpur$, eeru
p[annetje. Een prricrttíg ptan.

/.

t

lL,

u frust. ouera[ ín íe straat hranlen íe
["ampju, eru íe fiuken zijn ztersierí met sterren en
groene tafrfren: oaera[ is ieíerwn 6tíj en teureíen
-Oztera[...
íefia[ae 6ij wn fiuis. Daar b fiet íon@r
adtter íe ramen, íaar ziet fitt er ftpuí en ongezeffig
uít, íaar zin íe mercen weg, íaar ís níets, fufanaa[
Leg je o0r nLaar wrb tegerl íe leur aan
niets.
^tíeis? Í{oor je fiet? Daar fioor je, zacfitjw,
íegangkost.
zirgen en [sc[un. Eru ak je , fui[ aoorzícfitíg, -om fut
tioikle l«jfu,"U1u., A, zo mooí!Een fange sfíert
for s t 6 o om[ampj es fiang t oa er í e 6 o o ís dt a p p ent as,
sl'irtgert zbfi oaer íe s[ang aan de stofzuíger, gaatd'an aer[er naar \enedefl, om de [aarzen fieen en íe
d'oos met ouc{ papier... Eru wat íraruíen ze mooí!
:11'cÉ6m íe foist1oom[ampju ooit zó mooí5e6raní?
De tapieren lQ:rstster fiangt aaru íegrote sprjku, en
,1-e ht[[en, a[[anaa[, fiangeru teg[ínmen oníer de
ptan/<.. En 1ercíen, tusseÍL íe scrtoeneru en fiet ntas'p,,t)el'er
en íe franísclioenentas, laar íanst fiet
stttcuu'popje net rtet roíe 6urtje, rtet s&aapie aan
d'e sta[rnet fut furstmannetje en fiet uogdtiemet íe
[arge zacfite staart fruppe[t er arofijkon"frwn. En
ieíerun [afrt, íeíerun is 6tij eru tenteíen enge[ufr
@.'l{aar er is er wntje, dte fut neeste 6tri.etl tel.)redin enge[ukkg ís uan a[[emaa[.?recies: íe
lia&etmeneer. De 6uís íie door le frast [oopt is [efrlQ:r uarm, en íaar rteeft fiilaoorBezor7í.lt{et zoak
fiij eraoorgezorgí fruft íat fut tó&feut is, net ak
ouera[, dat ze toch, met etKu.'r, net zoak at$í, 6tíj
en teureíen enge[ukfrfi zíjru. O zo. En íe kacrtckuneer zucítt uange[uft

Annelies Homburg
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UNIE INKOOP

Texaco SelÍservlce Statlon
ÏExACO

W. G. POTZE
Vlaamseweg
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COMBINATIE
HAARLEM BV

Hmíon

Te|.023.2t14089

iulranalaan i08 2051 JV Overveen
Tel (023) 27 11 18

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

AL MEER DAN

15.OOO GEZINNEN PROFITEREN
REEDS VAN HET U.I.C _KOBTINGSPASJE. MET DEZE
PAS KAN MEN IMMEBS TEGEN 1O% KORTING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAAtrLEI,I E O VOOFIDELIG INKO.
PEN DOEN. IEDEB Kf,IAqÏdA. KA]JGEN DE LEDEN
HET U.l.C- NIEUVTS TliISGES-'UBD BOORDEVOL

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

INFORMATTE

C','Fi BESTAA|iIE EN

NTEUWE

ADRESSEN.

Whercver you Bo,
go Texaco

WORDEN, STUUR DAN ONDEH-

.. -:=\ ENVELOPPE (ZONDEH POSTZEGEL) NAAF -=- ANTWOOBDNUMMER EN U
KRIJGT PEB C"':II\lDE BERICHT DE JAARCONTRIBUTIE IS SL=:_-S J 20,_

ALS U OOK LID'r"'
STAANDE BON
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Unie Inkoop Combinatie
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Ramplaan 24e
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2015 GW Haaí1em
Teleíoon: 023 -243182
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Wrl ziln gespecialtseerd tn

hydro cn kantoorbcplanting
van tuin groenvooziening.

f

Tevens leggen wi1 de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestratrng en beplanting

o

Wij hebben de allemieuwste
bestratingsmateria len

Wii geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

AHTIFLEUR, oat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatieí
zaken doen.

'H
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maken dagelilks bloemstuk
les en plantenbakken. Meestal
bezorgen wij gralis.

en doen het onderhoud

O

I
I

I

biedingen rn bloemen,
bloerende en groene planlen

f,

I

I

hebben dageliiks leuke aan
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l{ van der Linden & Zn
Aannemers van onderhoudswerk

HAARLEM 023-317644

§tP.sP
Boek over het Ramplaankwartier
Op het moment dat wij dit schrijven, ligt Het Boek over het

Ramplaankwartier bij de drukker. Firma paswerk, die ook
zorg draagt voor deze wijkkrant, zet alles op alles om in
deze-drukke tijd van de Íeestdagen Het Boek nog voor de
kerst af te leveren. Omdat de laatste loodjes, zoals
gebruikelijk, weer zwaar wegen, kunnen wij onmogelijk op

dit moment al precies aangeven op welk tijdstip u Het
Boek kunt aanschaffen. Daarom: let u goed op de raamposters bíj de winkeliers, en op de informatiekast tegenover de Dekamarkt. Degenen die een reserveringsbon
hebben ingediend worden persoonlijk benaderd. Wij
wensen u alvast veel leesplezierl

Beatri»<seho,ol

BOUWEN IN PLANTSOEN?
NIET DOEN!

Op het moment dat dit stukje is geschreven, ís het ontwerp-bestemmingsplan voor het Ramplaankwartier nog
niet gepubliceerd en ter advies aan de verschillende
instanties (zoals bv ook de wijkraad) voorgetegd.

Wel is in de onlangs verschenen nota: ,,Ruimte om te
wonen" als onderdeel van een onderzoek naar mogelijke
woningbouwlocaties toch weer het Willern Dreesplantsoen genoemd. Dit keer als locatie voor l0 vrije-sectorwoningen. Deze zouden eventueel vooruitlopend op het
nieuwe bestemmingsplan kunnen/moeten worden gerealiseerd. De ambtelijke dienst meent dat dat heel wel realiseerbaar is omdat ten slotte ook in het ontwerpbestemmingsplan de hoek in het plantsoen als woningbouwlocatie wordt genoemd.
A hoewel deze stellingname

EE

U itnod igi n g b uu

rtbewo

ne

van gemeentewege,

naar

onze mening, voorbarig is, moet toch onder ogen worden
gez en dat hier opnieuw een welbewuste aanval op het
plantsoen wordt gedaan nog voordat wij als burgers van
het Ramplaankwartier via de aan het bestemmingsplan
gekoppelde inspraakprocedure onze mening daarover
l.l:nbaar hebben kunnen maken.

ëEEE

rs

KERSTB AZAR
55 Jaar Beatrixschool
De Qqatiixschool in het Ramplaankwartier bestaat al
sinds 1938, maar de officiële stichtingsdatum is januari
1941. Toen waren nt. de twee vleugels met het hóofdge_

bouw klaar. We wifien voorafgaand àan dit S5-jarige stíóh_
tin gsjaarbestaan ee n kerstÍeestwee k houden,
waàrbij we

gen beetje In Duitstand bij de KatkhUgetscnute in

OsnabrUck hebben afgekeken, hoe zij een Weihnachtsmarkt hebben georganíseerd.

ln de Íeestweek worden door de kinderen kerstartíkelen
gemaakt, die op woensdagavond 20 december tijdens
de

Op de ledenv,ergadering van 16 november j.l. hebben we
naast de ,,,erplichte, aan het hebben van een vereniging
gebonCen. procedurele zaken opnieuw gekozen voor
vastholCen aan de doelstelling die in de statuten staat

beschre',en en die in de naam van onze vereniging is
terug te v nden: Behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en omgev'ing,

Voor

de komende maanden betekent dat dat

wij

vasthouden aan een juiste chronologische volgorde:éérst
de procedure rond ontwerp-en definitief bestemmingsplan
afwikkelen en daarin vastleggen wat we met het plantsoen voorhebben. Pas als duidelijk is dat we door middel

van deze procedure de gemeente niet hebben kunnen
overtuigen, is de tijd aangebroken om bouwplannen in te

kerstmarkt verkocht zullen worden (tegen kostprijs).

dienen.

er een kerstsamenzang van ouders en kinderen

U ziet het: het is nog niet over; woningbouw is nog niet
van de kaart verdwenen. We kunnen nog wel degelijk hulp

Voorafgaand aan deze markt is er om jz.óO uur een-tevend kerstspel door kinderen van de school. Daarna is
met

muziekbegeleiding van een ouderorkest.
Van 18.15 uur tot 20.00 uur is dan de kerstbazar op het
schoolplein met verkoopkraampjes. Ook voor hapjes en
drankjes zrln er verschillende kraampjes ingericht en in de
gymzaal is een kerstcaÍé.
Naast de ouders en kinderen zijn natuurlijk ook anderr

in het bijzonder de buurtbewoners, van haite welkom.

Op donderdag 2l december zal de feestweek met de
speciale kerstmusical ,,Stille Nacht, Heilige Nacht,, voor
kinderen, ouders en bejaarden afgesloten íorden.

I
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gebruiken tijdens de inspraakprocedure van het ontwerpbestemmingsplan en het uiteindelijke bestemmingsptan

dat daarop volgt. Ondersteun ons daarom: word

lid,

donateur of symphatisant en bel M.van Etburg, 524.3918.
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Eetcafe
Rustiek gelegen
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zellig oud-Hollandse sfeer
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RamPlaan 125, Haarien''
Telefoonnulrurler: 023-2{0532
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;erorde, emakeliikc broodetcrr?
'.- --:e l-ce Sackershuyzen woont

Benl u ook al lid van dc clu : '.:'
Als u dicht in d6 buun van e'
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gebakken'

HEEMSTEDE
rèslaurant
1 40 annex Kondttorer
SANTPOORT:
I5
Bloemendaals€straatweg
OVERVEEN:
247
il,"i*à Di".uer - Bloemendaalseweg

;;;;^;;

HAARLEM

Gen Crotrlestraat 158 annex cÍolssailterre
KurlnE"rr,, 37 ' lndrscheslr 95 ' §gn Spor

t.looqerwoerdslraat 45 annex crolssanlerle
Schouwtleslaan 47 annex crolssanterre
Bollandslaan 33 'Marsslraat 1 'Bakkerslr
Zrtlweg 24 annex crolssanterle
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maaÀ1 !an lrag€ eters gÍag6
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Van der \boren nog een
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Se hrfr v@nde
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Afscheid firma Bouch ier
Bijna is het zover. Onze winkel gaat voorgoed op slot.
Voor U zal dat een groot gemis worden. Bijna 60 jaar
heeÍt U Uw aankopen bij ons kunnen doen, of dat nu een
klosje garen of een kamertapijt was.
Zeker nog namens Piet wil ik U daarvoor bedanken, maar
bijzonder voor het laatste halÍ jaar. Het warme meeleven,
de steun en de bloemen van heel bijzondere mensen hebben mijdat mogelijk gemaakt.

Míjn kinderen, maar op de eerste plaats Wil. zeg ik:
BEDANKT!

Agaat Bouchier

Naschrift redaktie
Wijweten dat wij de gevoelens van veel, heel veel ',,,,iikbewoners vertolken als wij zeggen dat wij het sluiten van de
winkel ook heel erg betreuren. Na zoveel jaren zal het
zeer zeker een gemis in de buurt betekenen.
Wij wensen u, mevrouw BouchÍer, en Liw kÍnderen nog
vele mooie jaren toe. U zult nog lang in ons hart blijven!

gaq*Lte'&í'-,{

Seníorenflat
Naar aanleiding van Uw stukje in de Wijkkrant van sep_

tember1995 over evt. te bouwen seniorenflat in het

Willem Dreesplantsoen het volgende.
Na ca. 30 jaar met veel genoegen in het Ramplaankwar_
tier gewoond te hebben is voor ons de tijd aangebroken
om naar een kleinere, voor onze leeftijd meer practische
woning uit te kijken. Graag zouden we die vinden in deze
wijk. Wij (en velen van onze leeftijd) zouden het daarom

toejuichen,

een

den. Daar hoeft maar weinig groen vóor opgeofÍerd te
2 grote plantsoenen
(Gilles Schoolmeesterlaan/Gerrit BartÀolomeuslaan en
Hospeslaan) en enkele kleinere plantsoentjes over. ln
deze wijk met voor iedereen een voor- en achtertuin(tje)
en omgeven door bollenvelden, bossen en duinen is het
w-orden en er blijven in de wijk nog

toch sterk overtrokken te spreken van ,,te weinig groen in
de wijk".

Bovendien zou de doorstroming van ouderen naar een
seniorenflat een kleine bijdrage zijn aan het oplossen van

de grote woningnood in Haarlem, waardoor aan jonge
gezinnen de mogelijkheid geboden wordt een ruime

ééngezinswoning te betrekken.
hopen dat de Wijkraad zich ook zat wiilen inspannen voor de oudere mede-bewoners van de wijk.
J.A.van Os-de Graaff

Wij

De BllÍrl(ert

v##§_

0sd* re@
O u derencontact

als er in het Willem Dreesplantsoen

(vriendelijke, niet te hoge) seniorenflat gebouwd zou wor_
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PBOGRAMMA

Winnende loten braderie, dd. 25-11-'95

h:r .: :: iet programma voor de eerste twee maanden

Geel: 522. Oranje: 465, 649, 654, 671, 857, 877, 960,

van 1:ió I,a:rur ijk zijn er de wekelijkse sociëteitsmiddagen ',i3ar u kunt kaarten, rummikup Spelen, handwerken ci l:.,,:::: gezellig even een kopje kofÍie of thee
komen drir.r=r elke dinsdag van 14.00 tot'16.30 uur.
Maar ook w, i:r-r

,,. - :.::;:-rt

l.i r- I
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activiteiten tot en met februari

STICHTING VRIENDEN VAN DE BLINKERT

--'

Dan onze vastenavondviering op 20 Íebruari, waar

onze dames weer de b:..=r:: :n o,,,erheerlijke oliebollen
en appelflappen voor U Zu 8:' :a.l[.len.
ln mei komt er nog een bustocht, maar dit is nog niet
geheel geregeld. U krijgt daarl,,er tr,d g nader bericht.

Wij hopen naast de bekende gezichten ook vele nieuwe
mensen te ontmoeten. U bent allen v,an harte rvelkom in't
Zijltje, Korte Zijlweg 9a!

prijsjes?

maken op onze nieuwjaarsin-

stuiÍ op dinsdag 2 )anaari waar we gezellig bij elkaar
kunnen zijn, onC:: rr:: Jaiot van een drankje en een
hapje (aanvang

976, 991 . Blauw: 25,323,324,736. Komt u langs voor de

maandag 18 december 20.00 uur
Kaarten Nutsspaarbank
woensdag 10 januari 19.30 uur
Mandoline orkest
maandag 15 januari 20.00 uur
Kaarten Nutsspaarbank
woensdag 24 januari 19.30 uur
Dia's hoornblazers
maandag 05 februari 19.30 uu
H. Musyckcamer
dinsdag 27 Íebruari 19.30 uu
Ensemble Musica

w
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LcoC en zrnkwerken
Dakbedekkt ngen
Daktsolatres
Gas en waterlnstallattes
Certrale verwarmtng
Brolerr ngen / ontstoPpi ngen
Complete badkamer- en
keu kenverbouwtngen
Schoonmaken en
onderhoud c v lnstallatles,
gashaarden, bollers,
getsers ed
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Loodgieters - en installatiebedriií
2015 HL Haarlem
Noorder Turndorplaan 54
Teleíoorr 023'24?34a ' / werkplaats 023'325192
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Rampertfres
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l3ers gevraagd voor uit en thuis, omgeving

-0-

landslaan. Mevrouw Schouten, Rollandslaan 32.
524.6033
,'i i1 zoeken een lieve oppas, voor onze baby van 3
'raanden; vanaf januarivoor 2 a 3 dagen per week.

Gitaarles voor beginners in accoorden. / 6,- half uur,
/ 10,- een uur. Gèinteresseerd? Bel dan naar Jesse
Captijn.

.:s

524.0841

G ;raliaanse speciatiteiten bij U thuis bereid: originele
menu's volgens de authentiek ltaliaanse traditie. Een
heerlijke manier om thuis te dineren. Menu in overleg.

Monrca Vasconi

524.8324

524.7115

Een goede start: Konditie-training op muziek voor

dames 30+.

ln januari 1996 zijn er

mogelijkheden om bij mij

ROCKAERTSHOF HAARLE

RockaerlshoÍ 5()A
2015 f D Haarl<:nr
lci (zaak) 023 24482tö

Cursusen, lezlngen
en workshopsin:

maandagochtend 10.30 , maandagavond 19.30
20.30 en 20.30 - 21.30, woensdagavond 20.00

IVl

Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE
Prijzen vanaf f. 8 50

Centrum vooÍ volwosseneneducotie
kunst en culfuur

tolen
-'nformotico

.
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Leidsevoott 220
Hoorlem

I

Tel. 023 - 329453
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C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812

w

E

-

Zandvoorterpad B, Overveen Kosten:januari Vm half
mei /120,-, gratis proefles. lnformatie: M. Captijn-v.d.
Ploeg, lerares MO lich.opv.
524.711s

-

- -. -laav
- -t

-

21.00. Lokatie: gymzaal Aloysiusschool,

- kreotiviteit

-

weer
Tijden:

Orchidee Haarlem BV
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te komen trainen.
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS VAK
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,.

t

DIff ffO6T[R

v.o.f. f,e Soek houdlcins
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YOOr

BEL
O23
RollaÀdrta.n

: - ]ntlk
- lryrnrmiddelcn

0

- 241.258

2e,2016 GE Hrarlem

- brood

aardappelen

- grorntrn
- frult

En

2 kmr pcr weck
bil U in de straat

faaeÈ.a,ril.r12
v.

Zrgp..rg..iaÍ

Etlrtatu4 7f

Erarg tot zirns

ra.tarB

i.ilC..ot2
6ad. t|rnitangal

I.IíE
alD
d.rlar

C . Ll. lataal

trl : 178212

OFFICIEEL DEPOSITAIRE:

ilí;rï.

,t

.i51tsl.)l: llt.[.]{f.N

I

\Alr

RT-TYSDAEL
Te huur
vakantiewoning
Ardennen (Durbuy)
in park met tennisbaan
en overdekt zwembad.
Prijs voor/naseizoen:
lang weekend of midweek/175,-;week f325,
Informatie H. Korving
Tel.:023-5243769.
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A. J. M. BISSCHOPS

ZutwEG

6 - Í€LEFOON 277390

Uv adresvM de bteÍesgaQno a.
D'e Heeren ven Ruyed*l - BCmoral - Corps Oplomatlque.
van trunl - Oud Kampen.líurftar - De Oiíanl elc.

&rtur

En n€t le yeÍgeten onze eigen .,Gulden Zes" srgaren, reeds tpkend om

rb kwakterl en lago pÍrtronll!

Tevens veilryn wq luxe antkelen, kÍenta,t, ttlclschnllen, wenskaarton, nal.
slnpgonkaaden, Ano dt toto eít

STAATSLOTEN!!!

kopreren 0,25

