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U zult even moeten zoeken, want in de loop van de jaren is deze gedenksteen een beetje verstopt ge-
raakt: maar op de hoek van de Denijs van Hullelaan en de Hospeslaan valt hij nog steeds te beworíÈler-
en. Leden van de Coöperatieve Bouwvereniging "Ons Huis" boden de plaat aan aan het bestuur, na
voltooiing van de huizenbouw "op Rolland". Op de gedenkplaat staat te lezen: "Aangeboden door de
leden coöperatieve vereniging Ons Huis aan het bestuur: G.Hoffschlag, voorz., H.J.Keizer, secr.,
H.A.Tweehuyzen, secr,,H,Scholten/ H.A. Tweehuyzen, comm. Juni 1923 Feb 1925." Over:igens is bij de-
zelfde gelegenheid een groepsfoto gemaakt, die op dit moment te bewonderen is in de wijkkast.

Foto: J.trtl.Pd
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Wijk<k<rarrt
t'tzr.lt ?lzt atn l< w al iie r

APRIL 1996
Jaargang 17 . Nummer 2

Wijkkrant
Annelies Homburg
irv EIshoÍf
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

524.7230
524.0896
524.s096

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

524.1915
524.0896
524.8228
524.3262
524.6227

Voorzitter/Secr.: Derk de Vries
Penningmeester: I rv ElshofÍ
Ír/ilieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Flob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichting Ramplaankwartier
VSB o Bank: 84.82.63.030
Gironummer Bank: 2459

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer
Ambulance
Belbus
Dierenambulance
Dokterscentrale
Milieu-bel
Oppascentrale, Emmy Verbeek

Politie, team Zuid-West
Wijkverplegin gen Kruisveren.

uo-t I

531 .9191
515.2666
524.6899
531.3233
511.4545
524.1734
512.2165
515.5600

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken
GroÍ vuil ophaaldienst
Hout & Plantsoen
Reinigingsdienst
Stadhuis

Wijkgebouw
Speeltuin Overveen
Croesenstraat 51

527.0424
518.0180
517.1717
518.0100
517.1212

524.6333

x
De volgende wijkkrant

verschijnt in het weekend van

15 juni.

Kopij kunt u inleveren
llm28 mei op de Hospeslaan 44 ot

Bloemveldlaan 43.

2

Voon uw DRocMHUts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER CP!

4,, ,* huis noor u* kerze nèt voor uw neus *ordt
,erkocht, is dot notuurlijk een vervelende ervoring. Doorom

zorgen wii, dot u ol mel het ontbiit weel. welke huizen nieuw in

de ,erkoop ziin gekomen. Notuurliik oÍgestemd op uw

finonciële middelen en uw wensen.

Zo kunl u oltiid ols één von de eersten overleggen en een bod

,rilbrengen.

D r s s e:hls éen von de uoordelen von onze service, om uw

con'.06p oÍ "erkoop succesuol le moken.

L l.;nt a:-eliik oltijd rekenen op:

. 2d uur bere,kboorheid (ook op zoterdog)
r qeen enrreekoslen, dus zeer vriibliivend
. zeer snei moken von ofsproken, bezichligingen en loxoties

. be gele o ng bil f rnonciering en beleggingen

Bel ois .cu een uriiblijvende kennismoking 023 - 247363

Vo Begterenloordr; o.g.
n
keoM

"omdol u niet elke dog een huis koopt"
G Schmlmeslerloon 26, ?015 EM Hoorlem, lel 023 24/36'3,lox 023'244923
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.aef,enaamd geen ,,,='s:- -=. lÈ , Èrs e ,,/an voor de
rspraakronde in februar- 1935 la: ,','-gihet rneest voor
het ons omringende tuinb:u',',:l e: D=:e ks klnnen we
waarnemen dat ondanks hei hu d ge cesle-m ngsplan en
de uitspraken daarover in het Pers:ec: eÍo an het gebied
meer en meer verloedert. Steeds meer bcuy,,sels. be-
drijÍswoningen, volkstuincomplexen en v/ezensvreemde,
metershoge hagen tasten het gebied aan. PcsrtreÍ is een
initiatief van het Bouwburo West om een comite te vormen
dat zich gaat richten op het tot standkomen van een Land-
schapsbeheersplan waarin de functie en het waardevolle
karakter van het tuinbouwgebied worden vastgelegd en
beschermd. U kunt verder in deze krant een oproep tot
deelname vinden.

Enkele tientallen reacties over een eventueel samengaan
met Bloemendaal zijn binnengekomen op de oproep
daartoe in de vorige wijkkrant. Te weinig om echt iets uit
aÍ te kunnen lezen. Er waren voor- en tegenstanders
maar ook mensen die eerst meer informatie willen. lnÍor-
matie met betrekking tot eventuele voor- of nadelen op het
gebied van onroerend goed-, rioo[-, hondenbelasting,
kabelkosten, bereikbaarheid van gemeenlelijke instel-
lingen en bescherming van het tuinbouwgebied. Ook
wilde men graag het standpunt van de wijkraad kennen.
Wij hebben daarover echter niets willen zeggen om niet in

een te vroeg stadium de discussie reeds te veel te sturen.
Na het verschijnen van de wijkkrant in Íebruari hebben de
i,vilkraden van het Ramplaankwartier Oosterduin, de Krim,
en de belangen vereniging Zijlweg-West gezamenlijk het
standpunt ingenomen dat we vooralsnog niet meewerken
aan de genoemde enquète omdat het naar de mening
van de wijkraden onvoldoende duidelijk is voor wie wij dat
nu zouden gaan doen. De woordvoerder van de groep

Bloemenda ers heeft nog onvoldoende duidelijk kunnen
maken l,-ie zij nu eigenlilk zijn en of de gedachte van het
samengaan van Bloemendaal en de wijken langs de wes-
telrrke rand van Haariem leeft in de gemeenteraad van
B oemendaai,

Uit bovenstaande mag blijken dat er dus inderdaad nog
wel het een en het ander te melden is. We komen er
indien nodig. na een mooie mei- en junimaand op terug.

Derk de Vries

Wijkraad

Daarover spraken zai

Vatt er nog wel iets te melden over onze wijk, vraagt u zich
misschien af. Het antwoord daarop is wel degelijk ja, ook
al vottrekken niet alle gebeurtenissen zich in het open-
baar.

E' ,',:-:: ::cr de winkeliers aan het Rampplein in samen-
i,e""r ': met medewerkers van Natuur & Milieu en een
,,,e'tejenwoordiging van de wijkraad werk gemaakt van
eer nieuwe inrichting van de ruimte voor de winkels. Ge-
zien de aanblik die die ruimte nu biedl, kan het er alleen
maar beter op worden. De wijkraad is erg benieuwd naar
het resultaat en wenst de deelnemers succes.

De onderhandelingen tussen de bewoners aan de Bloem-
veldlaan met een tuin aan de Elswoutlaan en de
gemeente is een nieuwe Íase ingegaan. Nadat vorig jaar
het eerste (ver)koopaanbod van de gemeente is aÍgesla-
gen is nu het voorstel van de bewoners door wethouder
Schouten afgewezen. De wethouder gaat met deze
nieuwe sitatie terug naar de raad.

U r e.-Ít het waarschijnlljk al gezien; de grondwerkzaam-
heoen aan de Vlaamseweg naast het benzinestation. Op
eze ocatie wil PTT Telecom voor dit gedeelte van Haar-

en.r een n euw glasvezelkabelverdeelstation realiseren,
zcCat ook wij binnenkort mee kunnen in de vaart der
vci(e'e : \,'cor zover het gaat om het aanbod van allerlei
te ec.r'i^i,r^ cat e diensten. De wijkraad heeÍt op zich

lee I m3€:e net het gebouwtje. Wel vinden we de wijze
waarop le (e-.lze voor deze locatie tot stand is gekomen,
onbevrec ge': Er moet naar onze mening toch wel een

beter alter-a'.e' ztla. De wijkraad beschouwt een en

ander als een r ei\i' voorbeeld van ongelukkig handelen
op het gebied 'r'?- re 'uimtelijke ordening van de zilde van

de gemeente. De \l aamseweg, entree van het Ramp-
laankwartier. \^,,3:a: e' :eslist niet f raaier op.

Eind vorig jaar iee':'et uiteindelijke PerspectieÍplan
Haarlem Z-W het leven gezien. We waren blij met het plan

van de gemeente orr de bewoners vroegtijdig te
betrekken in haar gedachienvorming met betrekking tot
de inrichting van de siaC Het is ons daarbij duidelijk dat
zulke plannen geen rechis<racht hebben en daarom nog
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Eetcafe

't Wapen van Kennemerland

, ,&, 'r I llrrl

Rustiek gelegen

G ezellig oud-Hollandse sfeer

IJitstekende l<euken

7 dagen per useek geoPend

Ook ztaluerhuur

0tT IS HET SYIïIB()()L VOOE OEBI}EGELIJX

GEZ(lHtl LEI(I(EH BROOO

Bent u ook al lid van da club vooÍ E{!

Als u dichl rn da buurl van a8n va1 3-Ie
'Den zit u helemaal

í

ondc, rm.akeliikc broodclerr?
j-oe Backershuyz€n woont

gcbrkken'

HEEISTEDE
3-r"n*"g 140 annex Kondlorei restauranl

SANTPOORT:
BloernendaalseslÍaatweg 85

OVER\IEEN:
lr,rr*" bp",Uer - Bloemendaalseweg 247

HÀARLEM
r!:Í- --rc', er.1f aall I 58 ar:nex cro ssaller e

...1-)pt l,q.necl'qr'[e'lf --
i, r, )ee i-woeralsl I là1 45 an nex crolssanle r le

:r hlrrrw1lesla;lr J7 annex croissanterre
:lr ardslaan '-1 l'I'iarsslraat 1 'Bakkersiraal 

''

I 'weQ 24 annex crolssanlerle

Bakke,'Ja^ 1e

Van der Vooren. nog èEn rneetie'

4

Ii.r,nplaan 125, Haarlem
.' : e ioonnulruner: 023-210532
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WerkgroeP Milieu

- -: aalste rvijkkrant van de wijkraad Leidsebuurt stond

:= ,: ::"Ce oproep van B'Hartendorf:"Wie kent niet het

:'r:-: ls, open natuurgebied voorbii de Randweg?

--r.-. :Í fietsend naar duin en strand en zelÍs vanuit de

.- -' - , -^ 1e genieten van het prachtige uitzicht op de bos-

::- , a' Elswout en Duinvliet'Een waardevol en gezichts-

:=:=:nd gebied, dat Óók van groot belang is voor de

: =.', : 
-ers iun ons eigen stadsdeel' lVlaar het tuinbouwge-

: =: 'aakt in verval; d" oot.ptonkelijke agrarische functie

.', -":: steeds minder uitgeoefend en sommige plannen-

-1;,.:s hebben zo hun èigen opvatting over het begrip

: - -,',;rond". Vorig jaar is samen met bewoners en aller-

= :,janisaties Àet z.g. StadsdeelperspectieÍplan ont-

. --,.i. Dit plan geeÍt aàn hoe wij met elkaar vinden dat

:-. stadsdeel er in de toekomst moet gaan uitzien' Het
.- -::uwgebled heeÍt daar een belangrijke plaats in

;.""e3en. Het open en groene karakter.moet niet alleen

:=-:-den blijven, muai d'id"lijk worden versterkt' ln

"',rer is dit plan door de Gemeenteraad vastgesteld'

.'. = rceten dus aan de slag, want aan plannen alleen heb

= 
- et zoveel. De gemeente, dat is bekend' heeÍt vele zor-

r.- aan het "hooÍd " en kan niet alles tegelijk' We gaan

,-. ..n handje helpen, maar, los daarvan inbreng van de

: i.',3ners is natuurlijk altijd een vereiste' Onlangs is

:anen met diverse wijkraden het initiatieÍ Eenomen om

Oproep tuinbouwgebied

==- Werkgroep Tuinbouwgebied in het leven te roepen'

-=: Coel ié een z.g. Landèchapsbeheersplan' waarin de

---. t en het waardevolle karakter van het gebied wor-

,,- .astgelegd en beschermd' ledereen die denkt hier-

-::- Z?^ ói1otàgu te kunnen leveren (vele deskundigheden

: - -, , ;, .nlf,ousiast is en bereid is enige tijd in dit

- 
' , : , :J s:ekeir, is daarbij van harte welkom!"

'..,--,' ' s 'lll de wijkraaó Hamplaankwartier zich hierbij

:..' , -= .', i. grenst immers direct aan dit gebiedl

i':= -' .. wiik die hetzij overdag' hetzij 's avonds
' .'-'' - :- Sesteden in deze te vormen werkgroep'

- -- ' = - -' : ;= ':n bij: John Tilmstra, Ramplaan 99' tel'

a': :*-- - - : . lK nog vermelden, dat enthousiasme

-- ,.l:l:l '= :--cuden cq' te beschermen' in deze

-:: r- - .1"-' r : -tlge kennis of deskundigheid aan-

J?a' .'. -= -:"--' -' je ecologische waarde van dit

* Herdruk Boek RamPlaankwartier
In de periode dat deze wijkkrant gemaakt werd, kondigde

drukkerij Paswerk aan dat de herdruk van het Boek over

het Ramplaankwartier op het punt stond van de persen te

.o en, Heeft u één oÍ meerdere exemplaren besteld bij

eén van de samenstellers, bij de winkeliers, of De Blin-

kert? U zLrlt dan zo veel als in ons vermogen ligt persoon-

1< cp ce hoogte gesteld worden. Wilt u graag (nog) eert

exenp aar aanschaÍÍen, maar heeÍt niet gereserveerd?

Dan ls Cat geen probleem. ln beide gevallen vragen wij u

io:kr de ',,r lkkast (tegenover de Dekamarkt) regelrnatig te

eze:.laz'<lnt u zien waar en wanneer u de boeken

k-nl <c:en Dlt zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden cpr

eer d::ae::agavond ln het wijkgebouw in de Croesen-

straat:cus r et cil de w nkeliers of de Blinkert.

Reacties oP het boek
Vele. '.,ele buurtbewoners hebben gereageerd op de uit-

ga\,/e van Heï Boek over het Ramplaankwartier' Zovelen

ze'Ís cat het onmogelijk werd alle aanvullingen tesamen
. eel r"'i.lkkrant te plaatsen' De komende maanden zult rt

Caaro.n in elke wijkkrant de middenpagina's "anders"

aantreÍÍen. Zonder veel te beschadigen kunt u deze nl' uit

de krant lichten, en zo vouwen dat zij achter in het Boek

geschoven kunnen worden. Let u goed op de pagineringl

U froett slechts de vouw bij de nietjes open te knippen of

snijden.

JohnTiimstra.
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Lood en ztnkwerken
Dakbedekkrngen
Dakrsolatres
Gas- en watennstallatres
Centrale veruuarming
B rolen ngen / ontstoppr ngen
Complete badkamer- en
keu kenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c v installaties,
gashaardert, boilers, BAKKER

drogltt íll-p.íum.í|.

gersers e d
Geen r'íx)í !koslen

\/raar; 
' r Dlr vend oÍ1ede

Loodgieters - en installatiebedriiÍ
Noorder TurndoÍplaan 5ó 2015 HL Haarlem
Teleloorr 023 242344 ' i werkplaats 023.3251 92

Blocmcndllrowog 301

'- s,ie^ : , 'rreg en v/h marinehospitaal

OVERVEEN

023 - 27.7..00

E
ÍiaÍll«qnscít6

l.i'pU o, ii 'l ' lt-l.t
I -! ,

i',O-\IIlr-'ï ii:d

WIJNHANDEL S[,DERI' I 987

. .ÍEldLt ln *Uncn cn 3edirtillerd

rPortytrvlo co advlcao

.d u* b6t Uilgen gnlie m huir

Rlemeod.uls*eg 261 - m5l GO Ovorucen' acL lÍ23l' 25 22 Yl

onthoudt één ding
toor ku'aliteit haring

naar:

PHILIP KOR\'ING & ZN
Raa:r.aan {i Telefoon AT '2121]3
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De Blinkert viert feest!

De stichting bestaat 40 1aar, de nieuwbouw 12-112 jaar.
De jaartallen 1956 en 1984 spelen dus een heel belang-
rijke rol in dit jubileumjaar. Besloten is, het Íeest voor de
oudere bewoners in gedeelten aan te bieden. Elke maand
is een Íeestelijke activiteit georganiseerd, gekoppeld aan
de naam "Blinkert". lnmiddels zijn er vier letters "gedaan":
zij hangen al boven de receptie te pronken. De B stond
voor "Brunch", de L voor "Liedjes", de I voor "lnstuif en
oud-Hollandse spelen" en de N voor "Narcissen". De ove-
rige letters houden wij uiteraard nog even geheim!..

De eerste jaren

Directrice mevrouw van Gendt geeÍt een alleraardigst
beeld van de 40 jaar geschiedenis. Op 14 november 1956
opende de toenmalige burgemeester Cremers het huis
oÍficieel;het Haarlems Dagblad plaatste boven het bericht
zelÍs "Bejaarden gaan in de woestijn wonen", omdat wèl
het huis, maar niet de straat klaar was! Het "oude" huis
telde 68 kamers, voor het merendeel bewoond door vrou-
wen. Tegelijkertijd werden 76 aanleunwoningen gereali-
seerd. Een leeftijdsgrens bij aanmelding werd nauwelijks
gesteld; te jonge geïnteresseerden werd wel verzocht nog
eens goed na te denken of men zich wel thuis zou voelen
temidden van ouderen. ln 1981 wordt mevrouw van Gendt
aangesteld als directrice. Daarvoor had zij al een ruime
ervaring opgedaan in het algemeen maatschappelijk werk
(zelfs in Brazilië!) en in verpleeg-huis Zuiderhout. Al snel
na haar komst, dus 25 jaar na de eerste bouw, stond het
huis op de nominatie om öÍ aÍgebroken öÍ gerenoveerd te
worden" De eersle mogelijkheid bleek de beste...dus
moest voor (op dat moment) 42 bewoners vervangende
woonruimte gezocht worden. De aanleunwoningen bleven
wel gewoon staan. "Een ding stond mij voortdurend voor
ogen," zo vertelt mevrouw van Gendt, "de bewoners
moesten bij elkaar blijven, en niet verspreid over verschil-

lende locaties ondergebracht wordenl". Na nog even bij
Die Raeckse en het Strandhotel in Zandvoort gekeken te
hebben, viel het oog tenslotte op een vormingscentrum in
Bergen, een voormalig klooster en retraiteoord.

De verhuizing

Van januari 1983 tot en met april 1984 hebben gemiddeld
40 bewoners gebivakkeerd in Bergen: op kleine
kamertjes, met alleen ruimte voor een bed, een grote
eetzaal voor de helft gevuld met opgeslagen meubilair
van de bewoners, altijd en overal tocht, geen lift zodat
bewoners soms met rolstoel en al over de trap vervoerd
moesten worden... " Zal ik eens wat vertellen?,'vertrouwt
mevrouw van Gendt ons toe. "Het was zo ontzettend
gezelligl Werkelijk, zo heeÍt iedereen het ervaren. Het
gezamenlijk eten, het geïmproviseer, het personeel dat
alt;d samen met de bewoners koffie dronk of pauze had,
ge\1i3on omdat er geen andere ruimte was! En werkelijk,
lcng maar vooral oud bleek zo flexibel te zijn... We hebben
ee^ ieerljke tild gehad". Toch leek het begin van deze
oe'cde er even zeer somber uit te zien. Want op de eer-
s:e a',,:nd na de verhuizing al, net toen mevrouw Van
Ge^Ct e,.ren r,vilde zitten en uitpufÍen, werd zij opgepiept...
er ',',as eet bewoner zoek. Zoekl Een paar nare uurtjes
vo ocen' rnet po itle en Íamilie werd alles, alles afgezocht:
het h-r s r..net ziln nog onbekende hoeken en gaten), de
don<ere cu nen en greppels buiten... maar nergens een
spc3r. Tol emand op het idee kwam op een afgesloten
kan'e' :e k1<en van een bewoner die tijdelijk in een
z ekena'3e ng lag en daar lag de zoekgewaande
bey,:ner p'nsieerljk te slapen. Gelukkig! Dat alles in
Berger zc scepel ver iep. was zeer zeker ook te danken
aan ret aenereitze aanbod van één van de bestuurs-
leder cm persoonlrlk het voltallige personeel drie keer
pe:' 3ae ^ een busje te halen en te brengen. Ook de

Vervolg op pagina I

Het oude gebouw van De Blinkert, met
op de achtergrond nog de boerderij
van Roozen bij de brug. Op de buiten-
muur was een mozai'ek aangebracht,
ontworpen door de kunstschilder
Draaisma. Het stelde een bejaard
echtpaar voor: de huisetijkheid werd
gesymboliseerd door een poes. De
boom op de achtergrond toont de
levensavond.
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HAPPY'S BIRTTTDÀY * tlet EcoTeam Programma werkt!
Het gaa: ;:e: met het Ecoteam Programma in Haarlem!
In ee' (l':: t C hebben 20 EcoTeams zich actieÍ ingezet
voc' 's: .:e"e- van een milieuvriendelijker huishouden.-
Dat z - 2, -.ee'6 mensen met een huishouden = 120
hu s": -::-s Eer goed begin, maar we willen meer. Een

cu-rza-:': s:a: Haarlem, waarin mensen zich persoon-
'k ' i';--.'.--'-p k voelen en zelÍ actieÍ iets doen, dat
staa: :-s ,::: rien. En daar hebben we jullie, wijkbewo-
.e's . : :' -:: ; EcoTeams in je wijk zorgen niet alleen
\,'c:i :.s:a'-le- n het eigen huishouden, maar ook voor
r-ree' : =:': ^ -,= - - e d ln de wijk. Als je met mensen uit jouw

straa: -' :--': - een Ecoteam zit, spreek je elkaar
rra("ie -.' =z- .cel je je veiliger, en sta je sterker als je
rre: z - 2 =' .. :e supermarkt vraagt naar milieuvriende-
ll ,^- 

---Af ,,'=

EcoTips

De gordijnen 's avonds dicht doen levert je een besparing
op van 'lO0 m3 gas per jaar. Jaarlijks scheelt dit Fl S0,- in
je porternonneel Een sticker tegen reclamedrukwerk
bespaart !e laarlijks 50 kg papier, toch al gauw 25 keer
lopen naar de papíerbakl

Deze en nog veel meer tips hoor je in een EcoTeam. Geef
je dus op oÍ bel voor meer inÍormatie naar:
EcoTeam Steunpunt Haarlem, Parklaan 137, 2011 KT
Haarlem. Tel. 531 .3710. Floselt/arie Bras, coördinator.
Laura Gulirl«. pí'ogrammabegeleidster.

Beírie een iorgen tussen de 7 en 15iaar ?

Houd je van actie ?
Ben le op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je bij ons:

\rlden bot.uEÍt, piooieren, hikes lopen/Íietsen,
l€nt le4í1. camperen, abseilen, knopen,
spoÍteÍt, kampuren maken, EHBO doen,
fappersUanen nemen en nog veel andere

dÍtgeÍt leren en doen !

a . .: -2 :::a5 ,a' e e gen eeflrjd
;- :.1:€ lasrJnC,!e lerdrng I

P {D\ I\DERSVERENIGING

CA M ERON S-DU I NZWERUERS
Overv'ecn

Voor
Welpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informatie:
r#elpenTt/m ll jaar
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I t t/m 15 jaar
I lonore Collct 023 318489

Kom ecns kijken !

Camerons-Duinzwervers
Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(llij Kraantjc lek)

sinds l92l

Nu nrel meer voor
r€deÍ cadsaults

de íad in,

loenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

8

UW

L..Er.trr.i t2 ' f. laEl
v.Zqrr55/rnU ' d.37l,
E,f[-.ràu.g ra ' d. lElt(l?
t nCriÍt ' !.a.ratGl
Wintaaoírirud Arrr-íltmtltrf
6.d. )....na^g.a a ' lal. !lf'l

DÍÍI Í(O6T§R

riidende winkelwagEn

Z kecr per wEEk
hii U in de straat

Eraag tot ziens

tsl I 178212

voor a

engrocntcn
fruit

mclk
levensmiddelen
brood
aardappelen
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* Krant Ongewenst?
* -e:':3:- 1-:= :: -'='a'- "'ensi 

geen ongeadreS-
^-.. - -: --. =':.- Tcch leest u op dit moment:== - - - ,. -

r : ce ' :-:.: .=-." . l; ," .<<i-ant tot de ongeadresseerde

l'-(,,',e'.,.- :.' - -' l : riJnnen wij uitleggen' Een aantal

.:'e' l: ïl:- -=::e- ','iil met de bezorgers aÍgesproken

lat e.- 1-.. :revenbus wel een wijkkrant bezorgd

-i' l:, :-la: ,.' I rneenden dat wijkgebonden inÍormatie

, l, ,-s l3af iesseerd beschouwd mocht worden' Wie

res:- la-(s geen wijkkrant wenste in de brievenbus'

,',e:l '.e"zocht dit aan ons kenbaar te maken' Met zijnl

-?à' \^ieis werd dan rekening gehouden' lnmiddels zijn

i,e een jaartje oÍ wat verder, en zijn er veel nieuwe

cewoners in de wijk komen wonen' Nieuwe stickers zijn

ïoegevoegd, oude niet meer "geldig"' Daarom nogmaals

:nzl aÍs[raak: wenst u geen krant meer te ontvangen'

belt u Jacqueline ltloerkerk, tel' 524'5096 of Annelies

Homburg , \el. 5247230. Onze excuses dan voor het

bezorgie'; ongemak; u zult geen krant meer krijgen (u

iveet het zeker?)

bewoners oÍ familieleden konden zo af en toe van deze

uitstekende service gebruik maken'

Het nieuwe huis

lntussen werd er druk gebouwd in Haarlem' De eerste

paal werd geslagen, de eerste steen gelegd door twee

leden van de bewonerscommissie en de oudëte bewoner

(in leeÍtijd en wonen). Alle bewoners waren hierbij aan-

wezig, met na afloop nog een gezellig samenzijn' ln 1984'

op Oé'dinsdag na Pasen, kwamen de bewoners terug in

het nieuwe gebouw. (De dag ervoor had mevrouw van

Gendt, samen met vrienden en Íamilie, het hele huis nog

persoonlijk gezogen.') ledereen werd verwelkomd met

Làn too.i" íret àe huissleutel eraan"' en het was wel

even wennen. Geen gezamenlijke maaltijden meer' en

veel lopen. Maar de kamers waren prachtig, en al spoedig

ging alles weer ziin dagelijkse gangetje'

Het iubileum ,1

Op donderd ag 24 oktober wordt het feestjaar afgesloten

en u, als buuribewoner, bent ook van harte uitgenodigd dit

mee te viererr. Wij zullen u meer hierover berichten in de

volgende wijkkrant!

De Blinkert viert feest!

Vervolg van pagina 7

Buurtfeest !
Op 21 september is het zover: ons buurtfeest. De voor-
bere dingen ziln nu al in volle gang, en het belooft weer
een spetterend spektakel te worden. De vaste bezoekers
zu len als vanouds kunnen genieten van muziek, optre-
dens, straatverkoop en allerlei lekkernijen. lVlaar... ook wat
groters staat op het programma, dus houdt u de zaterdag
vast vrij, De winkeliers zullen ditmaal een groot aandeel in

de Íestivrteiten hebben, evenals de speeltuinvereniging.
De mouwen worden al opgestroopt. U, als wijkbewoner,

kunt (weer) een kraam bestellen voor privé-verkoop en

tentoonstellingen. Ook als u aktief bent in een stichting oÍ

vereniging, kunt u op deze dag, als buurtgenoot, uw

enthousiasme duidelijk maken-mits deze niet controver-

sreel of kwetsend is. Commerciële handel is niet toege-

staan, en "kleedjesverkoop" is uitsluitend bestemd voor

kinderen. Een overdekte kraam van 4 meter lengte kost

Fl. 30.-. U kunt ook een halve kraam reserveren (F|.15.-)

en voor kinderen tot 15 jaar is het mogelijk voor F|.10.-

één derde kraam te huren. U kunt telefonisch reserveren

bij: Annelies Homburg, Ïel. 524.7230.
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS VAK

INKOMSTEN BELASTING V'A' 55''

V.o.f. t. .: 'joet 0

Te huur
vakantiewoning
Ardennen (DurbuY)

in oark met tennisbaan

"ntv"rdekt 
zwembad'

Prijs voor/naseizoen:
Iang weekend of mto- .
weekf I 7 5'-; weeK .f.r'1J'

Informatie H' Korvtng

Tel.: C23-534'1169'

i( X:.lr ti.,er':r ['''

i_)

BFh,9"3 ?';,,?A1;??-8

!
Orchidee Fl aariern BV

,]

Rc;ckacrlslroi 50 À

.,()l !r L L) fi.rarlt'nr
Tr:1 (za;ikr ()13 2'lLl82tr

ROCKAERTSHOF HAAI].-.,

Prijzen vanaf f' 8'50

Wilt u een tang ho*;caar bloemetje mee?

Bestel dan een ttulit met een ORCHIDEE

\,z
\,
,
Ë

I

-r:t:!-- l_l_l
I
F

a

:
=

Centrum vooÍ volwosseneneduccn e

kunst en cultLlur

VOLKSUNIVERSITEIT H AARLE lvl KTNNIS

Tel. @3 - 329453

en verderl

- reizen
- cursussen

voor kinderen

Leidsevo or| 220
Hoorlem

Cursussen, lezlngen
en workshoPs in:

- kreotiviteit
- tolen
- lnÍormotico
- bridge

I(rt
10

C. den Hollander
§t hitderwerken b'v'
Hàarlem 023 - 356812

1



G 3.uruugd: N,4ilitaria uit W.O. ll, kleding, medatlles,

- rrusting e?z.enz.Tel: 524.0955 (tt/ike), na 16'30 uur

)72.502.1302.

+-'o- 
iuishoudelijke hulp biedt zich aan op maan- en

vrijdagmorgen van 10-13.00 uur; ook voor strrjkwerk'
524.3738.

tF vril schilderen met kinderen. Tijdens deze cursus

*otdt het beeldend vermogen en de creativiteit van

het kind ontwikkeld. Aandacht wordt besteed aan

compositie, kleur en vorm. Diverse materialen

worden behandeld, zoals ved,oliepastel en crayon'

Limonade en iets lekkers wordt verstrekt' Leeftijd:

van 7-10 jaar. Cursus: doorlopend; Tijden: Zaterdag

van 10.00 tot 11.30 uur, Woensdag van 14'30 tot

16.00 uur; Kosten: Fl 15.- per les'; Groep: ongeveer 7

kinderen. Adres: Marjolein Stokkink, beeldend

kunstenares, Houtmanpad 4 te Haarlem, 
524.6752

6 l,uliurn.e specialiteiten bij U thuis bereid: originele

menu's volgens de authentiek ltaliaanse traditie Een

heerlijke mànier om thuis te dineren. Menu in overleg'

Monica Vascont 
s24'8324

Steunpunt Ouderen Haarlem Zuid'West

Het steunpunt voor Ouderen Zuid-West in de van Oosten

dà'à;Ë,taat zoekt mensen die bereid zijn om tegen

ànfo.tónr"rgoeding ouderen met het onderhoud van hun

iuin Ë n"rp"ï. wii àenken aan biivoorbeeld: gras maaien;

snoeien van heggen oÍ struiken; schoonmaken (onkruid

wieden, verwijderen van uitgebloeide planten); plantjes in

;" 
-;;;J 

,àtt"n; bollen planten; eventueel andere

*lrf.iaamn"den. U kunt zich opgeven bij tvlieneke Wier-

ing tu.."n 09'00 en 10'00 uur, lel' 532'4261 '

i1 at
.J

iJÍ)'è ÍÍÍl 9)

* Spetregels RamPertjes
Bampertjes zijn bedoeld voor wijkbewoners die hooguit

enkeie keren per jaar iets aan hun medebewoners willen

bieden. Rampertjes worden gezet met een simpele

regelindeling en lettertype. Speciale wensen (bijv' letter-

rypen.lijsteí met kolommen en aÍbeeldingen) zijn niet
.ncgelijk. Een Rampertje tot en met 20 woorden kost Fl'

6.00" Tct en met 30 woorden kost het Fl' 9'00' Daarna

kost eix additioneel woord Fl' 0,20' Een Rampertje mag

hmguit 50 woorden bevatten. Rampertjes voor diensten

oÍ goederen waarvoor geen enkele vergoeding is, oÍ zal

woiden gevraagd (hoe dan ook), worden gratis geplaatst'

Motivatie \roor een gratis Rampertje moet schriftelijk wor-

den gelenerd, samen met de tekst van het Rampertje'

Een àatum, tijd of adres in een Rampertje wordt als enkel

woord beschouwd. Afkorten heeÍt geen efÍect op het aan-

tal woorden. Het verplicht teleÍoonnummer wordt niet

geteld.
Éetaling dient binnen één nnaand na het verschijnen van

de Wijkkrant te geschieden door: Contant te betalen aan

de redactie van de wiikraad. oÍ het verschuldigd bedrag

over te maken op rekeningnummer 84'82'63'030 t'n'v'

Stichting Ramplaankwarlier (VSB-bank giro 2459 te
Utrecht).

* Doodgereden oP de RamPlaan

Deze brief is bedoeld als oproep om de Ramplaan weer

tot een veilig woongebied te maken. Onlangs is voor de

derde keer in anderhalf jaar een kat van ons

doodgereden, zomaar voor de deur. Een hele nare

e*ar-r^,g. Mocht u niet zo'n kattenvriend zijn, bedenk dan

dat er steeds meer jonge gezinnen op de Ramplaan

komen wonen en binnen enkele jaren zullen al deze

kinderen op straat willen spelen en rusttg naar school

wrlien gaan Wij vinden dat er te vaak veel te hard
geredeï wordt en niet alleen door de bezoekers van het
rafé

Ten eerste willen wij een oproep doen om, als u in het

bez t bent van een auto, deze aan de stoep te plaatsen,

en n ei op Ce stoep Hierdoor wordt de rijbaan smaller en

wordt de automobilist gedwongen langzamer te rijden, en

vraagt cok het elkaar voorrang verlenen wat rneer

neteàfo-le o Als wrj dit collectief doen, heeft dit wel
Àonci rr cí{c^'uuye

Tei r,reede s een strookie bilgevoegd om te peilen wie

voorsiander is van het aanleggen van

vei'keersdermpels Dt kunnen wij dan aan de wijkraad

voorieggei U begrilpt het hoe meer steun, hoe groter de

Xans ,iàr. siagen Graag het strookje retour in onze

brrer,,enbus Voor de korte termijn hopen wij op ut'v

mecerverkrng met het plaatsen van uw auto aan de stoepl

Hiervoor alvast onze dank

Bovenstaande oproep hebben wri enkele weken geleden

t"Orrn op nei gedeelte Ramplaan-Zuid lnmiddels

ËÀÈu"n wrl aardig iuat positieve reacties ontvangen Wij

vinden het zeer jammer dat, na in gesprek geweest te zijn

met de wi.lkraad, blijkt dat wij vooralsnog weinig van de

gemeente Haarlem kunnen verwachten Uiteraard gaan

ír1 nog ons best doen om in contact te treden met de

gemeente.
Íoch willen wij nogmaals een ieder die deelneemt aan het

auàverkeer in net-Ramplaankwartier met klem vragen die

inelheid te beperken tót ao a 40 km per uur Dit is echt

vàet velliger en geeft een hoop rust Kijkt u eens rustig op

uw kilorÀeterteller. U zult echt niet veel later bij de

volgende hoek of de straat uit zijn'
Heiis ons wel al opgevallen dat een aantal bewoners van

de Ramplaan de au[o aan de stoep plaatstl Dit helpt vastl

óp Oe korte termijn is " gezamenlijk er iets aan doen" het

enige wat mogelijk is.' Jànieke van den Berg en Katinka van Roode
Ramplaan 74
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* Ktedinginzameling voor
Mensen in Nood

Mensen in Nood vraagt goede en nog draagbare kleding,
schoeisel, dekens en huishoudtextiel. Het liefst ontvangt
lvlensen rn Nood de kleding in gesloten plastic zakkeÀ;
schoenen graag per paarvastgebonden.

De kledinginzameling in Haarlem en omgeving vindt
p aals op.

zaterdag 11 Mei j0.00 tot 13.00 uur
Hervormde kerk, einde van de Bamplaan.

Voor n-ee' rfcrmatie kunt u bellen met het kledingmaga-
zijn Van l,1e-sen in Nood in Den Bosch, tel.073.61 4.220g.

* Famitiedag Attiance

* Oproep Retinie (t)
P. van Hofwegen, Europalaan 8 in Aerdenhout, zat van
1956 tot 1961 op de Koningin Wilhelmi-naschool op de
Dompvloedslaan. In verband met een reiirie is hij op zoek
naar de volgende medeleerlingen uit het Ramplaankwart-
ier: Herma Blankert, Pim Verduin, Rob Srqit, Albert Ver-
hoef en lrene Visser. Als u uw naam hier leest, oÍ u weet
waar deze mensen op dit moment bereikbaar zijn, kunt u
kontakt opnemen: tel. 524.3738.

* Oproep Retinie (2)
Jos Koning-van der Zande (1923) zal in de volgende
wljkkrant een aanvulling geven op de herinneringen die
haar broer Ton instuurde na het lezen van het Boek over
het Ramplaankwartier en die in de bijlage van deze krant
gepubliceerd zijn. Daarnaast vroeg zij ons het volgende:
Heel graag zou ik. met vroegere dorpsgenoten, willen
napraten over onze blijde jeugd. Herinneringen willen
ophalen over alles wat ons dierbaar was: de schooljaren,
het gedeelde leed in de oorlogstijd en de vreugde van de
bevrilding Het ontstaan van de toneelvereniging "De
Ramplaanspe ers'. waar ik aktieÍ in was en nog veel
meer. Daarom deze oproep: Zlln er bewoners van het
Ramplaankrvartier dre ons gezin hebben meegemaakt en
die met mij over vroeger willen praten op een nader te
bepalen datunr en plaats?
Bel oÍ schrllÍ naar: Jos Koning- van der Zande, Heereweg
139 1871 EE Schoorl, tel. 072.509.2S81.

Voetbalvereniging Alliance organiseert op zalerdag 27
april een familiedag. Voeiballertjes tussen 6 en g jaar
zullen samen met hun vaders en moeders een ,Voetbaldi-
ploma" kunnen halen. Dit gebeurt door middel van voet_
balspelen en andere buitenaktiviteiten. U bent van harte
welkom om deze jonge ( en wat oudere...) sportievelingen
aan te moedigen ( en u eventueel aan te melden als
nieuw lid) tussen 0g.30 en 12.00 uur op het Alliance_ter_
rein aan de Daslookweg ( naast de sporthal). Overigens
bestaat er ook weer de mogelijkheid voor senioren 1 t A+;
om op zondag te voetballen. lnformatie: Ed Dénis, tel.
5317672 oÍ in de Alliance-kantine. tel. SZ44OSZ.

13



oké, oké. lk go wel noor de vsB.

I)i.crrekccr}.reblegcldtlr'cr,rlc.rt.i.lcttkc..:r11.,|.1.--

nret mtteilrlk ovcr. Wil z-t'ckt'n lllct n'laÍ retlt'tit'tl ()nl Ll cell ltlllr-'- 
"

VSB.BANK
Door kom ie verder mee'

nmaal Dc VSB Bank doet daal

ogelrlkhcden ,,m u dtc te Èeverl

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlern _+ 00

t ol(oRREKTÍq

Voor beler beeld en geluid... Reporotie en verkoop

teidsevoort 130' Hoorlem

ïel. 023 '32 37 8l Per t0't0''e5: rcn fiz 3/ 8/

tor 023 - 34 00 03 Per l0't0''95: fiZil 53100 03

[igen :cn
werkP lool I

o torolr
. Hllrlor
. Hol'lo
. Poolork
. Pltlpr
. Phrcr
. Sorrrl
. Sborp
r SotI
. Icórkr
. Yonrlc

l(s

Hili- er vldeotPchlllcr o.o.

. AIol

. Arirlono

. Bloupurkl

. Boic

. BenW

. [inlur

. Grundig

. Hito<hl

. lY(

. f,arwood

VCCR ;:'. : :lx -',DlG AAi!KOOP-ADVIES

Èr rc i; -.,,1: ' -. BOLLAXD
I"1EEF J,I'1 *:-.T E'JW FIETSEN-VAKKENNIS

o QEPÀaÀl ES

o ALLE l'v1ATEi. BAiIDEN
. CNDLQDELI\
. TCESE]-ICREN

cxrk vo<tr o le scorten Phrlrps glocrlompcn'

I L -Ou,zen €n clektro-motcrtool

À (, lE rlAAS RAI',IPLAAN 46 TEL 24 05 53

Gazelle

I

nËR!-,.
\

t*

:



SPEEÏ"Ti]Iid '\ItrR"Ei\IGII'lG

C: - iENSTRAAT 51 HAARLEI\4 TEL 24 633

Speeltuin
Beestenbende

):-lerdag 2 mei is het van 14 00 tot 16.00 uur beesten-

3sr,Je in de speeltuin. Er komt een echte schapen-

scieerder die laat zien hoe een schaap geschoren wordt

en rval er met de wol gebeurt, Zaem, zoem, gelukkig zit-

1e' :: 5 en achter glas, want er komt een echte imker die

: .- :s xan vertellen over ie bijen Neem zelf een potje

=' :e<sel mee, dan kun je:';is proeven hoe de honing

---:.2Kt. En...er komt ook nog een pony waar je een ritje

,: <unt maken. Toegangsp' s: Leden betalen Fl 4'-, niet

=len F|.6.-

Verhuur

r-.1et speeltuinzaaltle t^e?': een zonnige uitstraling

gekregen. Wist u dai - -:: zaaltle kunt huren voor bijv'

óen ÈnOerpartiitle? OÍ a s - een toneelclub, zangclub,

peutergymclub e.d. t','l: :pzetlen. Voor inÍormatie kunt u

bellen met tr/ieke Teun ze^ +.e 524.1258

Een nieuwe sPeeltuin

Het is er eindelijk van geKomen, De speeltuin krijgt een

nieuw gezicht. Er komen ee, heleboel nieuwe speeltoe-

stellen. Wanneer gaat dit alles gebeuren? Vanaf 3 juni

wordt de speeltuin leeggehaald, VanaÍ 10 juni wordt er

begonnen met het plaatsen van de nieuwe speeltoes-

tellen en we hopen dat rond 21 junl de speeltuin weer

speelklaar is. ln oktober en november moeten we de

ni"r*" speeltuin helaas even sluiten in verband met het

egaliseren en het vernieuwen van het gras'

Collecte

Een nieuwe speeltuin kost natuurlijk veel geld' We zijn

een heel ernd gekomen met sponsors e d', maar hopen

ook op uw steun. Daarom gaan wij op '1 juni de wijk in met

een collectebus. Ook kunt u die dag lid worden oÍ

donateur. Wij hopen op uw bijdrage voor de toekomst van

de nieuwe sPeeltu t-

Sport- en sPeldag

Op 23 juni staat er een sport- en speldag gepland. Deze

moeten wij helaas verp aatsen naar 11 augustus i.v.m. de

vernieuwde speeltuin. Dus I1 augustus sport- en speldag

èn de oÍÍiciële opening van de speeltuin' Noteer deze

datum in uw agenda vvant het wordt vast weer net zo'n

gezellige dag als vorig jaar.

Oproep...

... aan bewoners van het Ramplaankwartier: Kunt u en

een mooi schilderij maken en vindt u het leuk om aan een

wedstrijd mee te doen, lees dan nog even door' Wij

zoeken Ramplaankwartierbewoners die een schilderij

willen maken voor de speeltuinzaal. Wedstrijdvoorwaar-

den: Onderwerp naar eigen keuze. Het schilderij moet

een van de volgende afmetingen hebben: 30140,50/60 oÍ

70i1OO. Het schilderij mag van olieverÍ, aquarelved etc'

zijn ( heï s geen kleurwedstritd!) De drie winnende schil-

derijen worden eigendom van de speeltuin. [vlax Koning,

bedenkelrar dit plan en jurylid stelt 3 prijzen beschikbaar

U kunt ur,^r bi;Crage inleveren voor 1 augustus (voorzien

van naam ,'adres'tel.nr) bij: N/ieke Teunizen, Rollandslaan

29, tel. 5241258 De pri;surtreiking is op 11 augustus aan

het einde van Ce sPort- en sPeldag.

Zomervakantie

Vast een voorproeÍje: woensdag 10 juli is er een theater-

voorstelling en donderdag 1B juli is er een creatieve mid-

dag in circussfeer.Lees de volgende wijkkrant voor meer

vakantienieuws.
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TEXACO

Texaco Selíservlce Statlon

w. G. POïZE
Vlramseweg 2. 2015 OA Hrulm
Tel. 023.244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARTEM BV

Whercver you go,
go Texaco

analaan 108, 2051 lV 0verveen
(023) 27 ll 18 t

.{{.}}IELDINGSBON
L'nie Inkoop Combinatie
':Ëc:(aaLaa

AL MEEFI DAN 15.OOO GEZINNEN PROFITEREN
REEDS VAN HET U.I.C._KORTINGSPASJE, MET DEZE
PAS KAN MEN IMi/EFIS TEGEN 1O% KOFITING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEM E.O. VOOBDELIG INKO.
PEN DOEN. IEDER KWARTAAL KBIJGEN DE LEDEN
HET U.I-C- NIEUWS THUISGESTUURD BOORDEVOL
INFORMAïIE CVER BESTAAT.JDE EN NIEUWE
ADBËSSEN"

futrflDUr
. vmricucrlsr

l
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Ramplaan 24a

2015 GW Haariem
TeleÍoon 023 - 24 31 A2

Wr1 hebben dagelrjks teui<e aan
bredrngen rn bloemen
bloerende en groene planten

Wr1 maken da.gelilks bioemstuk
1es en plantenbakken Meestal
bezorgen wi1 gratis.

J Wi1 zijn gespeciahseerd rn

hydro en kentoorbeplanting
en doen het onderhoud
van luin groenvoozientng

f, Tevens leggen wil de mootsle
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanling.

Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen

O Wij geven gratis advies over
aanleg en ondefioud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staar voor
klantvrrendelijkheid en kreatieÍ

zaken doen
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