
DECEMBER 1996 JAARGANG 17, NUMMER 6

RAI\/I PLAAN
WIJKKRANT RTI

yffi

Het poortgebouw van Elswout, ditmaal vanay:een minder gebruikelijke plek
gefotografeerd, namelijk vanaf de westzijde (de "binnenkant").
Maandag 25 december 1995 bood ons allen een onverwacht en bijna ontroe-
rende aanblik: immers, sneeuw op eerste kerstdag was ons al jaren niet meer
geEund. velen grepen de kans en genoten die dag van een prachtige wande-
ling in onze mooie omgeving.
De redactie en de -wiikraad Ramplaankwartier wenst u allen zinvolle feest-
dagen toe, en een hoopvol nieuw jaar!

Foto:Jolanda Koster
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Wiikkrant
Ramplaankwartier

DECEMBER 1996

Jaargang 17 . Nummer 6

Wijkkrant
Annelies Homburg

Jany Hoornstra

Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank

Gironummer Bank

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:

Ambulance:

Belbus:

Dierenambulance:

Dokterscentrale:

Milieu-bel:

Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West:
Wij kverplegingen Kruisver. :

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:

Grof vuil ophaaldienst
Hout & plantsoen:

PublieksinÍormatie:

Reinigingsdienst:

Stadhuis:

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

524.7230
524.6313

524.3998

524.5096

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

524.1915
s24.0896
524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030

2459

061 1

531.9191

515.2666

524.6899

531.3233

511.4545

524.1734
512.2165
515.5600

527.0424
518.0180

525.8181

511.3300

518.0100

511.3000

524.6333

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 16
februari. Kopij kunt u inleveren Um maandag 27 januari
op de adressen Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 48.
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Al, h"t huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordl

verkocht, is dol notuurlijk een vervelende ervoring. Doorom

zorgen wij, dot u ol met het ontbiil weel welke huizen nieuw in

de verkoop ziin gekomerr Notuurliik ofgestemd op uw

finoncièle middelen en uw weírseÍr.

Zo kunt u oltild ols één von de eersten orerleggen en een bod
,rilbrengen.

Dit is slechts één von de uoordelen von onze service, om uw

oonkoop oÍ 
"erkoop 

succesvol te moken.

U kunt nomelijk oltiid rekenen op:
. 24 uur bereikboorheid {ook op zoterdog)
r géén entreekosten, dus zeer vrijblijvend
o zeer snel moken von ofsproken, bezichtigingen en toxoties

. begeleiding bii finonciering en beleggingen

Bel ons voor een vriibliivende kennismoking 023 - 247363,

Voon uw DRooMHUts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

Vo
Mo

Begteren
loordrJ o.g.

n
ke

ml "omdot u niet elke dog een huis koopl,,
G. Schmlmeesterloo n 2ó, 201 5 EM Hoorlem, tel 023-247 363, Íox 023 -2 11923.

Voorzitter/secr.: Derk de Vries
Penningmeester: lrv ElshofÍ
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling

Verkeer: Nico van der Fange
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Een veiliger 1997

De terugblik op het aÍgelopen jaar waarvoor deze plaats
in de decemberkrant zo geschikt is, verplaatsen we naar
één van de volgende kranten in 1997. Dat laat ons nu
meer ruimte voor het onderwerp veiligheid.
In de vorige wijkkrant hebben we naar aanleiding van de
"Veiligheidsrapportage van Haarlem" (publicatie van de
afd. bestuurlijke zaken) beschreven hoe het met de veilig-
heid in het Ramplaankwartier gesteld is. We gaven al aan
dat de onveiligheidsgevoelens, die sommige bewoners
van onze wijk hebben, voortkomen uit zaken als diefstal
en bedreiging.
ln beide vergaderingen die sindsdien geweest zijn, is
gesteld dat we ons in deze wijk vooralsnog niet richten
op dieÍstal, omdat daarvoor reeds een ambtelijk program-
ma (project Veilig wonen) bestaat.
Op basis van voorbeelden van wijkbewoners, de directeur
van de Beatrixschool en een vertegenwoordiger van het
Bureau Zuid-West van de Haarlemse politie die de verga-
dering bijgewoond hebben, is het ons duidelijk geworden,
dat meer heil te vennrachten is van het aanpakken van de
bedreiging (figuurlijk, doch helaas soms ook letterlijk) die
uitgaat van (soms op zich onschuldige) samenscholing
van oudere jeugd.
Samenvattend kan gezegd worden dat de samenscholin-
gen regelmatig een bovenwijks karakter hebben (de jon-
geren komen uit de wijk maar ook uit andere delen van
de stad), dat er in (soÍt)drugs gehandeld wordt, dat er
vernielingen (lekke banden, brandende auto's) plaats
hebben en dat het een magneetwerking heeÍt op de
basisschooljeugd.
Om deze problematiek meer te beheersen is aÍgesproken
dat:
- de politie zich regelmatiger in deze wijk zal laten zien;

overigens geschiedde dat sinds deze zomer al vaker dan
voorheen.
- de wijkraad de wijkbewoners zal oproepen (en dat doen
we dus hierbij) om genoemde samenscholingen direct te
melden bij:
Bureau Zuid-West op het telefoonnummer 512 2'l 65.
- de politie naar aanleiding van deze oproepen daadwer-
kelijk ter plekke komt kijken.
Als ten gevolge hiervan een beter beeld ontstaat met
betrekking tot de deelnemers, kunnen we daarna ook
meer doen om te voorkomen dat de samenscholing weer
optreedt. Over de manier waarop we ons dat voorstellen
komen we later terug.
Voor de goede orde willen we nog kwijt, dat we begrijpen
dat ook jongeren een eigen plek nodig hebben. Het is
goed dat ze die ook in onze wijk kunnen vinden.
Wij hopen dat deze aanpak de bewoners van de wijk die
blijk hebben gegeven van hun ongerustheid, in elk geval
het gevoel geeÍt dat we het probleem serieus nemen.
De leden van de wijkrqad wensen u allen een prettige
kerst en een voorspoedig 1997.

Opgepast maak stoep
sneeuwvr
Herkent u dit? Op een winterochtend zÍet u uit het raam
een mooi sneeuwtapijt op de stoep. Heerlijke ècht winter!
Totdat u de deur uitgaat en vervolgens languit in de
sneeuw ligt. Door zo'n val kunt u zich lelijk bezeren. Houd
uw stoep dus in uw belang en dat van uw bezoekers of
medebewoners sneeuwvrij. Als de stoep toch glad gewor-
den is, kunt u er het beste wat zand op strooien, dit is
milieuvriendelijker dan zout. Veeg het zand echter nadat
de sneeuw is verdwenen nooit in het hemelwateraÍvoer-
putje, dit om verstoppingen te voorkomen. En als u dan
toch bezig bent met het strooien van zand, denk dan ook
eens aan de stoep van de buren.
Zij zullen u dankbaar zijn.

Nieuws van

de wijkraad
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C) ^/ NS Reisburo

\ilij denken maar aan één ding.oo.

Vakantie!

G)./NS Reisburo. Daar boek je de hele wereld!

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?

Houd je vpn actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je bij ons:

Vlotten bouwen, pionieren, hikès lopen/fietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere

dingen leren en doen !

Oit elles mt (l0gg!9 van re eigm lesfrijd
on md€r (brkundigo leiding I

PADVIN ENICING

CAM ERONS.DU Í NZWERUERS
Overveen

Voor
r#elpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informatic:
Welpen 7 tlm ll jaar
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I I Vm l5.laar
I lonorc Collct 023 3 18489

Kom ecns kijken !

Camerons-Dui nzwerYers
Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(llii Kraantic lck)

C.rgfit-l)uilzwwcrt inlr l92l

Gazelle
VOOR EEN DESKUNDIG AAA.IKOOP-ADVIES
EN loceo sERvrcE BoLLAID
MEER DAN 1-141vE EEUry FIETSEN-VAKKENNIS
o REPAEATIES 

.

r ALLE MATEN BANDEN
o ONDERDELEN
. TOEEEHOREN

cx;k voor ollc soortcn Phrlips gloerlompen,
T L -burzcn en clcktró-motcrtool

A G DE HAAS RAÀíPLAAN 4ó TË-lr24 05 53=M
" ]",,
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níidemde winkolwagen

voor : - mclk
' lcvrnrmlddrlen
- brood
- aardlpprlsn
- grorntsn En
- frult

Z kmr pcr wsrk
bii U in de straat

Eraag tot ziens
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Brieven
Bedankt!
(lngezonden brief)
Na één jaar: hartelijke dank van de bewoners van het
Ramplaankwartier die afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer aan:
- de Heer J. Rutte, NZH Haarlem, en
- de Heer N.M. den Hertog, Gemeente Bloemendaal
voor de bushaltes, lijn 7, op de Korte Zijlweg te
Bloemendaal.

Door deze nieuwe bushaltes, sinds 1995, zijn het station
Overveen, Apotheek Elswout, Drogerie Bakker, de kerk
en de begraaÍplaats, de St. Aloysiusschool enz. per bus
beter berei kbaar geworden.

Ook de moeders van de kinderen van de St. Aloysius
kleuter- en basisschool zijn daarmee geholpen.
Ook de gasten van het hotel "Roozendaal" zijn heel blij.

Nogmaals onze hartelijke dank!

Hondenwacht
Beste wijkbewoners,

Enige tijd geleden heeÍt de Gemeente Haarlem mij aan-
gesteld als hondenwachter.

Nog even een geheugenopfrissertje!

Mijn taak als hondenwachter is om te controleren of de
Haarlemse hondenbezitters zich aan de regels houden. lk
loop nu al weer een tijdje mee en zie regelmatig mensen
hondenpoep opruimen. Als u niet opruimt, loopt u het risi-
co een bekeuring van Í1.80,- van mijte krijgen. Een
bekeuring voor het los laten lopen van de hond buiten de
losloopplaatsen komt op Í1.60,-. lk ben blij te constateren
dat veel mensen zien dat het beleid van de Gemeente er
is om onze leeÍomgeving aangenamer te maken, de grote
ergernis over hondenpoep weg te nemen en daar moeten
wij samen voor zorgen!

maken hebben? U kunt mij elke (werk-)dag tussen
14.00 en 15.00 uur bellen.
Het telefoonnummer is: 023 - 518 01

Frans Teeuwen
Hondenwachter

Reactie op de voorplaat van
wijkkrant nr. 5
Mevrouw Wil de Braal heeÍt ons een aardige reactie
gegeven op de tekst bij de voorplaat van de vorige wijk-
krant, waarin (in 1902!) werd verwezen naar een winkel
"v.d. Plas om zijden band en wit koord" te kopen.
Dit is een zéér beÍaanp winkelpand geweest in de Grote
Houtstraat, vlak voor de splitsing met de Gierstraat,
gedreven door de,dames Van der Plas en DE gordijnen-
zaakin het Haarlem van weleer.
Héél hartelijk bedankt voor deze aanvulling!

Sluiting NS Reisburo
(lngezonden brief)
U zult ongetwijÍeld het nieuws al hebben vernomen, hetzij
in het reisburo, hetzij uit de media, over de sluiting van de
NS Reisburo's; Hoewel de streeÍdatum 1 april 1997 is,
zullen vijÍ van onze vestigingen zelÍs rond 1 december
1996 al hun deuren gaan sluiten.

Ook voor NS Reisburo Haarlem zal sluiting onvermijdelijk
zijn, maar door omstandigheden gedwongen zal deze
vestiging al op 1 december a.s. haar deuren moeten slui-
ten.

Vanaf die datum kunnen klanten er uitsluitend nog tèrecht
voor het boeken van vakantiereizen met een vertrekda-
tum vóór 1 april 1997.

Treinkaartjes voor binnen- en buitenland blijven normaal
verkrijgbaar op station Nijmegen. Tevens kan men er
terecht voor boekingen van AutoSlaap Expres en Alpen
Expres.

Wij willen u graag bedanken voor het vertrouwen dat u de
afgelopen jaren in ons hebt gesteld en wensen u nog
veel goede zaken.

Met vriendelijke groeten,
Meer inÍormatie:
Wilt u meer weten over het
ten of vragen over onderwe d

Peggy van Huis
Anne-Marie Meijer
Wilma Dekkers

heeft
te
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F. Pecàk
L. Meeszstraat 72
2015 JT HAARLEM



Cursusen. lezlngen
en workshops in:

Centrum vooÍ volwosseneneducolie
kunst en culfuur
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- relzen
. CUTSUSSEN

voor klnderen
Leidsevo ort 220
Hoorlem Tel. 023 - 329453
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De zoo k van v ert rouwen

RAMPLAAN 38 Tcl. 023- 2( 6t 6l

EIËL/457-INGEN' !!
UW PRoBLEIEM ONS VAK
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Ramplaan 24a

2015 GW Haartem
Tel€íoon 023 - 24 y 82

-l Wrl hebben dagelrjks euke aan
bredrngen rn bloemen
bioerende en groene planten

f, Wr1 maken rJaEelrlks bioemstuk
Jes en plantenbakken lvleestal
Dezorgen wrj gratis.

J Wr1 ziln gespecialrseerd rn

hydro en kantoorbeplanting
en doen hel onderhoud
van tuin groenvooziening

tr Tevens leggen wi1 de moorste
tuinen aan o.a. met
sierbestraling en beplanting

o Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmateria len

O Wi1 geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor:

klantvriendelijkheid en kreatieÍ
zaken doen

!
V*r*1(00P I R"irb, ro vo n Li m bu rs

ïf/ii nemen de tiid voor U.

Fallandslaan,?9, 20iS GB Haartem

Hofstede Sparrenheuvel

skrÍrsÍJr.g'19s, H€€íírd6d., Td.: 02$52801 55

lrcoÍE{ÍEat 1 3, F+iíogqn, Tol.: 62€24443
Marldplgin 128, Hooíddorp, Tel.: 023-56í7885

I 39, Bloomondaal T.l.: 023-5252838



Spelregels Rampertjes
Met ingang van 1997 zijn de spelregels voor het plaatsen
van een Rampertje enigszins gewijzigd. VanaÍ januari
dient u de (geringe) kosten vooraÍ te betalen. Voor een
korte advertentie (max. 5 regels) betaalt u Í1. S,_;voor een
iets langere (max. 10 regels) zijn de kosten Í1. 10,-.
Algemene mededelingen, zoals oproepen, zoekgeraakte
voorwerpen, aankondigingen, jubilea e.d. zijn gratis.
Rampertjes kunnen ingeleverd worden op de adressen
BÍoemveldlaan 43 en Hospeslaan 44.

Rampertjesi
. Gevraagd:
HERINNERINGEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
zoals kleding, medailles, uitrusting, enz.
Tel. 023 - 524 Og SS (Mike)
Na 16.30 uur:072 - SOZ 1g 02

. Wij zoeken voor onze pasgeboren zoon een lieve
OPPASMOEDER
voor 2 dagen perweek vanaÍ 1 maart 1997.

Bart-Jean en Nicole Akkers
Lambrecht van Dalelaan 45
Tel. 023 - 524 81 51

. VERKOOP originele handbeschilderde sierdoosjes en _

verpakkingen om uw kerst- oÍ verjaarcadeaus een apart
tintje te geven.
Tevens kerst- en wenskaarten van eigen ontwerp.

Zondagmiddag 15 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Marieke en Puun Ratsma
Ramplaan 68
Tel. 023 - 524 48 SZ

. Te koop aangeboden:
NEOLT ÏEKENTAFEL
AÍmetingen: 105 x 75 cm.
lnclusief tekenmachine en inklapbaar onderstel.
ln zeer goede staat. Prijs n.o.t.k.

Martin en Jolanda Knegt-Koster
Gilles Schoolmeesterlaan 28
Tel.023 - 524 39 98

Kledingactie Mensen in Nood
De kledingactie voor Mensen in Nood die op 2 november
j.l. op de Ramplaan is gehouden, heeft 3.500 kilo kleding
opgebracht.
Mensen in Nood wil allen die daar aan hebben bijgedra-
gen oprecht hartelijk danken. Uw kleding is bij Mensen in
Nood in goede handen.

De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend jaar - in mei
en oktober/november - een kledinginzameling te organi_
seren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer
tot een succes te maken, vragen ze iedereen om vanaÍ
nu al weer de kleding hiervoor te bewaren.

Hij staat er weer!
Samen met de winkeliers heeft de wijkraad ook dit jaar
weer voor een "schitterende" kerstboom gezorgd, als van_
ouds geleverd door de firma ArtiÍleur. Zo is het een ,Ífaar
feest uw inkopen op de Ramplaan te doen!

ffiaiw

Ramplaan 40
Haarlem

tet. (o25)5247s 9g
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onthoudt één ding
t'oor k *'aliteit horing
. naar:

PHILIP KORVING & ZN
R.rmplaan.tl TelefoonO23.SZt2l33
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Nagtzaamstraat 12 - tel: 5364902
v. Zeggelenplein 96 - tel: 5360700
Engelenburg 78 - tel:5363437
Ramplaan 52 - tel: 5241063
Winkelcentrum AmsteÍdamstraat
Ged. Herensingel 6 - tel: 536944.1
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Mededeling van de redactie
Na vele jaren hand- en spandiensten voor de wijkkrant
verricht te hebben, gaat lrv Elshoff ons met ingang van
1997 verlaten: zijn proÍessionele werkzaamheden - waar
de krant bij de zogenaamde "opmaak" optimaal van
geprofiteerd heeft! - laten dit helaas niet langer meer toe.
Gelukkig is op de oproep in de vorige wijkkrant door twee
personen positief gereageerd, en Jacqueline en Annelies
verheugen zich zéér op de samenwerking met Jolanda
Koster en Jany Hoornstra.
Beiden hebben ruime ervaring met de redactionele en
technische aspecten bij het maken van een (wijk-)krant:
in deze en de komende uitgaven kunt u daar allen van
meegenieten.
lrv: bedankt! Jolanda en Jany: welkoml

Jacqueline Moerkerk
Annelies Homburg

Bijlage Boek
ln dit nummer van de wijkkrant treft u voor de vierde keer
een bijlage/supplement aan bij het boek over het
Ramplaankwartier, dat nu precies een jaar geleden door
de wijkraad in eigen beheer werd uitgegeven. Als u het
middenkatern bij de nietjes losmaakt en op de juiste
manier vouwt en opensníjdt (let op paginering!) heeÍt u
opnieuw een ongetwijfeld welkome aanvulling op de al
bestaande anekdotes, geschiedbeschrijvingen en herin-
neringen.
Overigens: het boek zelÍ is nog zéér beperkt verkrijgbaar.
lnlichtingen: tel. 023 - 524 72 gO.

Wilt u extra supplementen aanvragen voor bijvoorbeeld
Íamilieleden oÍ vrienden buiten de wijk, kunt u dit doen
door een aan uzelÍ geadresseerde envelop, met in de lin-
kerbovenhoek het aantal exemplaren plus het nummer
van de bijlage, op te sturen oÍ te brengen naar
Hospeslaan 44, 2015 GL Haarlem.
Wijwensen u veel leesplezierl

Oproep
Massaal is er in november gekapt op de Elswouilaan.
Ongetwijfeld zijn er, vlak vóór dit een aanvang nam, door
u nog snel prachtige Íoto's gemaakt van een laan mèt

statige bomen.
Graag plaatsen wij daar in de volgende wijk-
krant één oÍ meerdere Íoto's van. Heeft u een
mooi exemplaar? Laat het ons weten!

Gedicht "Elswoutlaan"
Je moest ze laten gaan

Uit je eeuwenoude laan...

Het deed je zeer
En schreeuwde: nu niet meer.

Aan begin en eÍnde werd je gespaard
Beuken en linden bleven bewaard...

Daar kun jij nog vertellen van het verleden
Daar heb jij niet geleden...

Toen werd het in het midden leeg
Tot je nieuwe "kinderen" kreeg...

Over heel, heel veel jaren
Weet jij nog hoe klein ze ooit waren..

Tot ook zij weer moeten gaan...
Weg van joiw eeuwig mooie Elswoutlaan

Klaas-Vaak Dagdromer
(pseudoniem)

Nieuws uit
de wiik
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Wijkschouw
Begin oktober j.l. is weer de jaarlijkse wijkschouw gehou_
den. Er zijn * 40 reacties binnengekomen op de oproep
in de wijkkrant.
We hebben alle klachten en opmerkingen geïnventari_
seerd en zijn samen met vertegenwoordigers van Natuur
en Milieu en Gemeentewerken de wíjk rondgelopen.
Grote projecten zoals herbestraten van lanen en herinde_
ling van het plein komen dan niet aan de orde, maar los_
liggende tegels, overhangend groen, zwerfvuil, antipar_
keerpaaltjes enz. komen dan naar voren. De Gemeente
heeft ons toegezegd zo snel mogelijk de klachten te ver_
helpen. ln het begin van het volgend jaar hebben we een
gesprek met de wijkcoördinatoren over de stand van
zaken.
U kunt zelf ook bellen naar de gemeente over zaken die
u belangrijk vindt

Hier volgen een paar teleÍoonnummers:

Bestrating/riolering:51S 16 OO i

Groenonderhoud: S32 26 gO (09.30 - 10.00 uur)
524 24 30 (12.30 - 13.00 uur)
Hondenwacht:518 01 20
OverlasVstanUlawaai: 531 02 O0
Milieu inspectie:511 45 93
Parkeren: 516 45 00
Reiniging: 518 0i 35 (08"00 - 09.00 uur)
Buro veilrgheid:S"Íi 31 16
Politie Wijkteam Z-W: 512 21 65

Vrijdagmiddag
VanaÍ 22 november kun je elke vrijdagmiddag van 15.30
tot 17.00 uur spelletjes doen of tekeningen maken in
onze speeltuin. Je mag zelf ook iets meenemen. Kom je
ook??
Deze middag is voor leden van 4 ilm 1ljaar. De toegang
is gratis.

Kerstmiddag
Maandag 23 december gaan we van 14.00 tot 15.30 uur
kerstdecoraties maken. Neem zelÍ wel éen kaars en een
bakje mee.
Deze middag Ís voor kinderen van alle leeftijden (kinde_
ren tot 5 jaar onder begeleiding van een ouder).
Leden betalen Í1.3,S0, niet-leden Í1.5,-.

Poppentheater
Woensdag 26 februari 1997fl<omt poppentheater Hans
Schoen naar onze speeltuin.
De voorstelling heet:"De kleine ster,,.
Het verhaal gaat overpen kleine rode ster die graag eens
op de aarde zou willeh kijken.,,Doe dat niet,,, zeggen de
andere sterren. "Op de aarde vergeet je wie je bent en je
kunt nooit meer terug".
De kleine ster luistert niet en gaat toch...

De voorstelling begint om 14.00 uur en is geschikt voor
kinderen van 4 Um 8 jaar.
De toegangsprijs is fl.5,-.

Agenda komende activiteiten
Ívlaandag 23 december 19g6: Kerstdecoraties maken
Wcensdag 26 Íebruari 1997: poppentheater Lorre.
Zaterdag 22 maart 1997: palmpaasstokken maken.
Zondag 23 maart 1997: Palmpasenoptocht.
Woensdaq 7 mei 1997: Lentefeest.
Zondag 22 juni 1997: Sport- en speldag.

Zaal huren
Een zaal nodig vool'bijvoorbeeld een kinderpartijtje, een
themarniddag/avond, een (nog te starten) club? Bij speet_
tuin Overveen kunt u een zaal huren.
Bel voor meer inÍormatie met Mieke Teunizen, tel. 023 _

524 12 58.

Bestuur
Het bestuur van speeltuinvereniging Overveen bestaat uit
een groep enthousiaste mensen die graag nog wat ver_
sterking zouden willen hebben.
Wie vindt het leuk om zich in te zetten voor de speeltuin
en komt ons bestuur versterken?
Belvoor meer inÍormatie naar:
Edward van Schooten: tel. 02S - 524 29 82 ot
Annemarieke Teune:te|.023 - 524 44 gO.

SPEELTUINV ERENIGI

&@ffiffi Beffi
C A O E S E N S T R À A T 51 H À À R L E X T E I,

Er is weer wat te doen in de
speeltuin!
Het gras
Helaas is de speeltuin al weer enige tijd gesloten. Het
nieuwe gras komt al aardig door. ln het voorjaar kan.er
weer volop gespeeld Worden in onze prachtig vernieuwde
speeltuin op het mooie groene gras (de binnenactiviteiten
gaan wel gewoon door).

Graag tot ziens bij
speeltuinvereniging Overveen,
Croesenstraat 51, Haarlem, tel. O2B-524 63 03
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't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollandse sfe er

Uitstekende l<euken

7 dagen per uteek geopend

*- -) Ook znalaqhuur

ilïi\ Ramplaan 125, Haarlem.
Tel efoonn urruner : 023 -240532

,t

Orchidee Haarlem BV
ROCKAERTSHOF HAARLEN4

RockaertshoÍ 50 A

2015 ED Haarlem

tel (zaak) 023 5244826

Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE

Prijzen vanaf Í. 8,S0

I I t t
Voor heter beeld en geluid... Reporotie en verkoop
leidrevoort 130 - Hoorlem

Iel. 023 - 32 31 8l Per t0-t0.'9i: (02il 532 Jl gl

tox 023 - 34 00 03 Per t0.t0.'9i: t0|3t i31 00 03

Hili- cr vUcorpchDrtct o.o.. llol
. Arirlono
. Bloupurlt
. Socc
. BcrW
. finbr
. Grundi!
. Hito<hl
. JY(
. Icrwood

r forortr
. llbrbr
. llol{o
. Porororlt
. Plllpl
. Pbrcct
. Sorrrl
r Slor?
r iorl
. Írótkr
. Yonóo

cerYite'

toobgicter§ - instoÍ[otiebeDri ji iirmc Ílof f rncn

Dok - Riolcringrwcrk, tood- cn Zinkwcrk, §oniroir - CV Gor . Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.023 5243472/5251003

bel voor meer informatie of vrlbtijvende offerte.
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Nieuws uit De Blinkert
Tijdens de laatste braderie is er bij de loterij weer een
flink aantal prijzen uitgedeeld. Ook de bezitters van de
volgende lotnummers kunnen hun gewonnen prijs komen
aÍhalen:

84 - 257 - 287 - 478 - 498 - 533 - 543 - 546 - 745.

Wie-o-wie
wil de heer Dirks bijstaan bij het onderhoud van ons
prachtige aquarium, om deze taak op termijn van hem
over te nemen?
Neemt u a.u.b. kontakt met ons op. Het gaat om 1 x per
week.

Mevrouw Van Gendt
Directrice

'n Kwarretie voor
een sparretie
Voor de achtste keer alweer organiseert de Gemeente
Haarlem de aktie "Kwarretje voor een sparretje". Waarom
ook al weer? Wel, kerstbomen versieren het einde van
het jaar. Wanneer de Íeestdagen voorbij zijn, worden tje
ballen en slingers opgeruimd. Het boompje heeft zijn
dienst gedaan, de naalden vallen uit. Dat betekent dat het
sparretje dood is. Maar wat doen we er dan mee?
Er zijn allerlei manieren te bedenken om oude spullen
opnieuw te gebruiken. Ook kerstbomen kunnen heel goed
opnieuw worden gebruikt. ln het hout van de kerstbomen
en ook in de naalden zit hars, waardoor het hout niel zo
vlug kan verteren als andere houtsoorten. Als je de
bomen fijn hakt, kun je de snippers gebruiken om bijvoor-
beeld paadjes te maken in plantsoenen. Ook kun je met
een dikke laag kerstboomsnippers de grond afdekken.
Dan kan er geen onkruid meer groeien, omdat er dan
geen licht meer bijkomt. Na een tijdje zal het hout wet
gaan verteren. Het is natuurlijk materiaal en daarom zijn
er altijd wel bacteriën en schimmels die het aÍbreken. Tot
síot blijven er alleen plantenvoedende stoÍfen over. Daar
groeien weer nieuwe planten van, of bomen, misschien
wel weer een nieuwe kerstboom. Dus...oude kerstbornen
inleveren.
De Gemeenie haalt de bomen op en later zullen ze wor-
den versnipperri.

lnleveren kan in 1997 op dondel.dag 2 en vrijdaE 3 janu-
arivan 10.00 - 14.00 uur, in de Croesenstraat bij de
speeltuin.
Voor elke boom die je inlevert ontvang je een kwartje en
een lootje. Met dat lootje heb je kans een cadeaubon te
winnen.
De lootjes worden getrokken op vrijdag 3 januari om
14.00 uur, op de plaats waar je het lootje hebt ontvangen.

't Gilde

Advies aan
iong en oud

ln Haarlem bestaat't Gilde vanaÍ 1987. Een jaar eerder
ging het in Amsterdam van start. Ondertussen maakt het
Gilde Haarlem deel uit van een landelijk netwerk. ln
Haarlem is't Gilde een project van de Vrijwilligerscentrale
en zij functioneert vrij zelfstandig.'t Gilde bemiddelt, tus-
sen de bij 't Gilde ingeschreven mannen en vrouwen van
50 jaar en ouder en iedereen die van de deskundigheid
van die 50+ers gebruik wil maken.

50+ers hebben meestal een schat aan ervaring opge-
daan door opleiding, hobby oÍ werkkring. Die ervaring kan
van grote betekenis zijn voor anderen, jong en oud, die
ervan willen proÍitererí. Deze kennis wordt belangeloos
ter beschikking gpsteid.

Het gaat bij't Gilde om het overdragen van kennis en het
geven van advies. Het gaat niet om het doen van werk-
zaamheden, maar om het geven van aanwijzingen hoe
iets geklaard zou kunnen worden. Er worden geen cur-
sussen gegeven.'t Gilde berekent daarbij geen kosten.
Het beschikbare aanbod van kennis en deskundigheid
loopt sterk uiteen en is te vinden in de bij 't Gilde te ver-
krijgen Gildegids.

Een greep uit het aanbod in verscheidene categorieën:
Hobby: glasgraveren, houtsnijden, tuin-ontwerpèh,
Kookkunst: klassieke recepten,
Ambachten: meubelrestauratie, Iijstenmaken,
Handwerken: stoÍversieren, lampenkappen maken,
Algemene ondenruerpen: het bouwen van een Íietsaan-
hangwagen oÍ begeleiding bij een sollicitatie.

Men kan 't Gilde bellen of er langs komen tijdens de
spreekuren op maandag- en woensdagmiddag van 13.00
- 15.00 uur, Gierstraat 31, 2011 GA Haarlem, teleÍoon-
nummer: 023 - 531 48 62.
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Ie zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouwing bÍen9t onzekeíhed€n met zich mee. Gaàt àlles wel goed? Wordt het bouw

:" .."::,ï.: ;:l:.ï:: j:::ï ::ï::,:; :: Jl::ï::":j."' " 2Íl r-
seen ri'i(o, maèr een aannemer die u d€ zekeÍheid van een bouw Bitiji^,
qaÍantie kan bieden Dààrmee wo,dt elke beroÍte een harde garànrie G A }l A N Trt

Uw voordeel bij vele winkels in Haarlem e.o.

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

was-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc.etc

Informatie: Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 lL 18

Fax. 023 - 525 15 76

ÏExACO
Tex

W. G. POTZE
aco Selíservlce Statlon

Mrrmseweg 2. 2015 OA Herrlom
Tel.023.244088

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACHI

Whercver you go,
go Texaco

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLE]'I BV

algemeen en onze 5taat van dienst in het bijzonder? Aarzel niet om €ven (onta<t op te nem€n.

Vertrouwen is goed, een bouwgarantie is zeker

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraal 4, 201 1 LH Haarlem, Tel.: 023 531 76 44

droglrbrll-prrlumrrh

W van der Linden & Zn

BAKKER
Bloomendrrlruog 301

lussen zijlweg en v/h marínehospitaal

OVERVEEil

o2l-n.ta.oo

hypo-ollergene
kosmetiko

C.STAPEL
>>ELEKTROTECHIIilEK<<

l,errndert lller*zstrirat ll)ó
20lir JT Haark'nr

Tel.0r'l-.'r24 i0 l1
]'ax.02il-í2{ 50 I I
tlo}iel. lló-í2 8ll4 óffI

o

Reparatirx- bruingmd- witgmd
Paneel- en kastlxruw

Blektronika

Aarding

o
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Het klokkenluidertje van de
grote toren
Een kerstverhaal om (voor) te lezen.

Niemand, niemand begreep er iets van.
Het klopte niei.... Er was iets vreemds, ie.ts héét
vreemds aan de hand in de sto"d, en fiieynttnd v,,ist
hoe dat nou kwam. Het was al bijn* kerst, mLtar
niemand wist hoe het nu verder moest, Niemanci:
tnevrouw Tuinstra niet, Janneke en Leanaortje
niet, meneer De Wel nÍet (en die wist meesLal alles,
omdat hÍj zoveel kranten las!), maar niernand
begreep er nog een sikkepitje van.

Mevrouw Tuinstra was de eerste die in de gaten
kreeg dat er iets niet klopte. Dat het juisi mevrouw
Tuinstra was, was eigenlijk wel logisch; mevrouw
Tuinstra was ziek, al een hele poos en daarom
hadden ze haar bed voor het raarn geschoven,
zodat ze fijn vanaf dat plekje naar buiten kon kij-
ken en terug kon zwaaien als de buurtjes weer
langs kwamen.
"De klok!", mevrouw Tuinstra kon niet zo goed
meer overeÍnd gaan zitten, maar haar kin schoot
helernaal naar boven" "De klok! Ik hoor cle kerkklok
helemaal niet meer! En volgens mÍj...volgens rnij al
een hele tijd niet meer! Dat kan toch niet? Het is al
bijna kerst...dan moet de kerkklok toch luiden,
extra mooi!"
Nee, het klopte niet.

De kerkklok van de grote toren hoorde je altijd.
Hij bimbamde precies op tijd dat het twee uur
was, of drie uur, of elf uur; altijd, iedereen in de
stad wist dat natuurlijk.
Maar een kerstfeest zonder kerkklokken.....dat kon
toch niet?

"De klok doet het niet!" roept Janneke met grote
ogen. "Doet niet!" zegt Leonoortje meteen ér ach-
teraan. Mevrouw Tuinstra doet haar handen uit
elkaar: nee, zÍj begrijpt het ook niet. Gelukkig

komt daar net meneer De Wel aan, met zijn kleine
hondje, die zal het weten, vast. Janneke en
Leonoortje hollen al naar hem toe, maar meneer
De Wel schudt zijn hoofd, en aan zijn mond ziet
mevrouw Tuinstra meteen, dat meneer De Wel er
óók niets van snapt. Maar dan, opeens, steekt hij
zijn vinger op: hij heeft een idee. Janneke komt
even terug naar het raam. "We gaan naar de kos-
ter!" roept ze blij. "Koster!" roept Leonoortje ook.
Ja, dat is een goed plan. De koster van de grote
kerk zal het wel weten. Immers, die zorgt er toch
altijd voor dat de klok luidt, ieder keer weer?

Maar nee, zo zit het toch niet helemaal Ín elkaar
Vroeger, ja vroeger zorgde de koster ervoor dat de
klok precies op tijd twee keer bÍmbam!liet horen,
of drie keer, of elf keer... precies op de goede tijd.
Dan klom hij twee lange trappen op, en beEon.
dan, heel voorzichtig, te trekken aan het lange
dikke tow,w. Dat was een hele klus, en je moest er
goed bij nadenken, maar de koster kon dat heel
goed; dat had hij heel goed geleerd.

Maar nu is de koster een beetje hÍjgerig geworden,
en zijn armen worden steeds sneller moe en
zwaar: de koster is al zo vaak jarÍg geweest, dat
hij eigenlijk aI heel oud is geworden. En daarom is
er beneden, vlak bij de grote kerkdeun een kastje
gekomen. Op dat kastje zitten een paar knoppen,
en er lopen draadjes naar boven, en als de koster
op het knopje drukt, precies op tijd, gaat heel
hoog boven in de toren de klok luiden.
Het klinkt precies als vroeger, toen met
het touw, alleen Ís het veel makkelijker
de koster krijgt nu geen zware armen

lílll'
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En nèt toen mevrouw Tuinstra bedacht, dat het zo
jammer was dat ze zoiets vreemds niet zelf kon
gaan uitzoeken, stond Janneke voor het raam,
haar neusje plat tegen het raam gedrukt. Janneke
kwam elke dag wel een keertje langs, en soms wel
twee keer ook. Dan had ze een mooie tekening bij
zich om boven het bed van mevrouw Tuinstra op
te hangen, of een zakje koekjes van mamma, net
gebakken en nog helemaal warm. En bijna altijd
was Leonoortje er dan ook, Jannekes kleine zusje,
die je altijd goed aan het handje moest houden
buiten.
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Te huur
vakantiewoning
Ardennen (Durbuy)
in park met tennisbaan
en overdekt zwembad.
Prijs voor/naseizoen:
lanq rveekend of mid-
rveek/ 1 75,-; week /325.
lnformatie H. KorvinÍr
Tel.: Cl3-5243159.

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 35OBl2

Oké, oké. lk go wel ntlor de VSB.

[)r. cne keer heb 1e gcld over, dc andere keer heb jc gclcl nodig. Zo gaat dat nou eenmaal. De VSB Bank doet daar

nict moc'ilijk ovcr. Wij zoeken niet naar redcnen om u een lcning tc 
"lcigeren, 

macr jrrist naar mogelijkheden om u die tr geven

VSB.EANK
Doqr kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem, tel. [023) 241500
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tneer, en hij wordt nu ook niet meer zo hijgerig
Ileel ntakkelijk dus.

Maar wat niemand weet, echt helemaal niemand,
is dat helemaal boven in de toren, vlak bij de
grote klokken, het klokkenluidertje woont.
Jazeker, een ècht klokkenluidertje. En wat nie-
mand weet, echt helemaal niemand, is dat het
klokkenluidertje de baas is. Natuurtijk, de koster
trekt wel aan het tottw, maar het klokkenluidertje
zorgt ervoor dat het goede touw bij de goede klok
komt, en dat die dan gaat bewegen en klinken met
een geluid van bimbam! zo prachtig, zoals alleen
een echt klokkenluidertje dat maar kan.

Maar nu...nu zit het klokkenluidertje heel verdrie-
tig in zijn hoekje, want al een poosje is hij niet de
baas meer. Al een poosje is een klein kastje de
baas over de klokken, beneden bij de grote kerk-
deur, een kastje met knoppen en een draadje naar
boven......en het klokkenluidertje boven kan niets
meer doen, helemaal niets meer. Het kastje bene-
den is de baas geworden, en het klokkenluidertje
Ís niks meer, helemaal niks.

Maar het klokkenluidertje is slim. Héél slim, want
vannacht heeft hij, heel stiekem, het draadje los-
getrokken. Zo. Ziezo. Nou kan het kastje niets
meer doen. Nou kan de koster weer aan het touw
trekken, en kan hij, het klokkenluidertje, weer zijn
werkjes doen, net als altijd, en weer de baas zijn
van de klokken.

Maar tja, de koster weet dat allemaal niet. De kos-
ter krabbelt zich achter zijn oor, en kijkt naar het
kastje met een dikke rimpel boven zijn ogen.
Janneke en Leonoortje en meneer De Wel staan
ernaast, en kijken ook naar het kastje, ook met
dikke rimpels boven hun ogen. En zelfs Leonoortje
trekt een rímpeltje, echt waar
De koster prutst een beetje bij de knopjes, en aan
de achterkant, en opzij, maar er gebeurt niets.
NatuurlÍjk niet! De koster weet niks van het klok-
kenluidertje, en van dat draadje dat los zit.

Tja...maar hij kan dat niet zo goed meer. Wat nu?
Meneer De Wel steekt zijn vinger op. Hij heeft een
plan. "Ik haal een touw. Een extra lang, dik touw,
en dat knoop ik vast aan dat touw daarboven. En
dan hangt dat touw helemaal naar beneden, tot
hier bij de grote kerkdeur, en dan kan de koster
heel gewoon, heel rustig, aan het touw trekken.
Net als vroeger."
"En dan haal ik een krukje!" tacht Janneke.
"Krukje!" roept Leonoortje. "En dan kunt u lekker
blijven zitten." "Zitten!" roept Leonoortje ook.

En zo gebeurt het. Meneer De Wel haalt een toltw,
en klimt voorzichtig de twee trappen op naar
boven. Hij knoopt het touw goed vast, met een
hele dikke knoop, en het touw is zó lang geworden
nu, dat de koster er heel makkelÍjk bij kan. Hij zit
heel tevreden op het krukje dat Jannike voor hem
gehaald heeft, en zo komt het nog precies op tijd
in orde allemaal, nog net voordat het kerstfeest is
geworden.

'l
Het is kerstfeest ,Janneke en Leonoortje zitten aan
de mooi gedekte tafel, en eten met kleine smikkel-
hapjes van het kerstbrood, met extra veel poeder-
suiker vandaag. Opeens steekt Leonoortje haar
vorkje in de lucht, nog met een hapje eraan.
"Klok!" roept Leonoortje blij.
En ja, daar klinkt de kerkklok. Zo mooi...zo mooi is
het nog nooit geweest. Het is net of het kerstbrood
nog lekkerder smaakt, als de kerkklok zo mooi
klinkt.

Meneer De Wel loopt buiten, en zijn kleine hondje
trippeltrappelt achter hem aan. Meneer De Wet
kijkt naar boven: ja, de kerkklok klinkt prachtig,
ècht prachtig. Meneer De Wel zwaait naar
mevrouw Tuinstra, en mevrouw Tuinstra zwaait
vriendelijk terug. Tevreden luistert zij ook, in haar
bed: wat klinkt de klok vandaag extra mooi. Wat
heerlijk dat het zo mooi klinkt allemaal op doze
kerstdag.

En hee.l hoog, heel hoog boven in de toren, werkt
het klokkenluidertje dubbel zo hard. Hij lacht: het
klokkenluidertje is blij, zo blij - hij zorgt ervoor,
dat de kerkklokken dubbel zo mooi klinken, zo blij
is hij.
En niemand, niemand weet dat hij
niemand weet dat het
klokkenluidertje voor ons
allemaal de mooie kerk-
klok luidt. Niemand? Jij
weet het nu...maar ssssst,'
niet verder vertellen, hoor!

Annelies Homburg

daar woon t,

Het is Janneke die opeens het goede ideetje krijgt.
"We moeten weer een touw hebben. Een touw, net
als vroeger! Want d-at ging altijd goed. Toch?,,
De koster zucht. Hij kijkt naar de lange irap, en
naar zijn armen, en hij zucht nog een keer.
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Bent u ook lid van de club voor gezonde,smakellke broodeters?
A1s udicht inde buurt\ran eenlran onze Oude Bakkershuyzenwoont

" Dan z:-Lu helemaal gebakken"

}IAÀRLEM
Gen. Cronjestraat 158. annex croissanterie
Kr j. tzingerstr . 37 Índi schestr . 95 C.€n. Spoorl - I
Hoogenroerdstr. 45 annex croissanterie
Schoultjeslaan 4? annex croissanterie
Rollandslaan 33 Balrlcerstraat 16
Zijlweg 24 annex cr:oissanterie

}GM,ISTEDE
Bi,nnenveg 140 arrnex Konditorei restaurant
SÀNTPOORT
Bloernendaa 1 sesi-raatveg 85

O\TRVEEN
Nieuve D j ember-Bloenrendaalseweg 247

Lood en ztnkwerken
Dakbedekktngen
Dakrsolaties
Gas- en waterrnstallaties
Centrale verwarming
Rrolerr ngen / ontstopprngen
Complete badkamer- en
keukenverbouwlngen
Schoonmaken en
onderhoud c v. installaties,
gashaarden, boilers,
getsers e.d
Geen v(x).Í,rkosren E:rr,nt.. .

\./Íaaq uí'lblrlvend oíeíe

Bakker vd Voorennaakt 1rantrage eters grageeters
De roep aan tafel

'Van der Vooren, nog een sneetje"

danl«anseÍtío
Loodgieters - en anstallataebedriit
Nooídeí Turndorplaan 5a 2015 HL Haarlem

TeleÍoon 023-242344 ' / werkplaats 023-325192

EABTO

t

Tennisse n doe j e;lgrylgry§
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Ma«l ist'trttrtyul. bii tlc Vkantsott'14

O ltutl4s deWcstcliikc Rtuuhrcg, O

Telefoon 023 244210
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