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Deze aquarel, ven'aardigd door G.]. Michaelis, is aftomstig uit het Gemeente Archief te Haarlem. Het volgende
onderschrift is
toegevoegd:

"schoon Oord bij Overveen Gezigt uit het Huis op Haarlem, getekend door Michaelis 1809."

Het "Huis" betreft het inmiddels verdwenen buiten "schoonoord", globaal gelegen tussen de Ramplaan en verzorgingstehuis
De Blinkert. Smederii "llukker" (op de hoek van de Korte Zijlweg) is een yoormalig tuinhuisje van dit buiten. Let op de gevelsteen,laag gemetseld in de zijmuur.

Foto: D.F. Goudriaan

Wiikkrant
Ramplaankwartier

Voon uw

DRooMHUls
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FEBRUARI 1997

Jaargang 18 . Nummer
Wiikkrant
Annelies Homburg

EEN UURTJE EERDER OP!

1

524.7230

Jany Hoornstra
Jolanda Koster

524.6313
524.3998
524.5096

Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

Voorzitter/secr.: Derk de Vries
PenningmeesteÍ: vacant
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

524.'!915
524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030

2459

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:

1

531.9'191

Dierenambulance:
Dokterscentrale:
Milieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West:

Wijkverplegingen Kruisver.

:

4,, ,", huis noor uw keuze nèt voor uw ners *ordt
verkocht, is dot notuurliik een vervelende ervoring. Doorom
zorgen wii, dol u ol met hel ontbijt weet welke huizen nieuw in
de uerkoop ziin gekomen. Notuurliik ofgeslemd op uw
Íinonciële middelen en uw wensen.

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

061

Belbus:

{

515.2666
524.6899
531.3233
511.4545

524.1734
512.2165
515.5600

'-ritbrengen.

Dit is slechts één von de ,oordelen von onze service, om uw
oonkoop o[ uerkoop succesvol le moken.
U kunt nomeliik oltiid rekenen op:
24 uur bereikboorheid (ook op zoterdogl
r géén entreekoslen, dus zeer vriibliivend

.

. zeer snel moken von ofsproken, hzichtigingen en toxoties
. begeleiding bii finonciering en beleggingen

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen:
Publieksinformatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

527.0424
518.0't80
525.8181
511.3300
518.0100
511.3000

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

51

524.6333

Bel ons voor een vriibliivende kennismoking

rï

Vo n Reqteren

m

"omdot u niet clkc dog cen huls koopt"

Mo ke looËii o.g.

G. ScholmecstoÍloon 2ó, 2015 EM Hoorlem,

De volgende wijkkrant verschijnt in het weekend van 20
april. Kopij kunt u inleveren Vm maandag 31 maart op de
adressen Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 43.

,ffir

ffi

'i

023 - 247363.

d

023-2473ó3,lox Q?3-244923

Nieuws van

de wijkraad
Wat doen we in negentienh

onde rdzevenen nege nti g ?

We moeten helaas aÍscheid nemen van lrv ElshofÍ. Hij
kan zijn professionele werkzaamheden niet langer combineren met de vaak tijdrovende verplichtingen die horen
bij het zijn van bestuurslid en penningmeester van de
wijkraad en van redactielid van de wijkkrant. Wij zijn hem
dankbaar voor de zeer nauwgezette wijze waarop hij de
boeken van de wijkraad op orde hield, en voor de proÍes,. sionele aanpak van de lay-out van de wijkkrant. Wij wensen lrv veel succes in zijn loopbaan.
We zien, als de tekenen ons niet bedriegen, gedure.r$e
dit jaar de volgende Íase van het concept-ontwerpbestemmingsplan voor het gehele Ramplaankwartibr. De
wijkraad krijgt in die fase
de gelegenheid tot inspraak. Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, komen we daarop terug in een van
de volgende kranten omdat we ook uw reactie nodig hebben om aan de inspraak inhoud te kunnen geven.
We gaan door, samen met Natuur & Milieu en de winkeliers, met de plannen voor herinrichting van het
"Rampplein" bij de winkels. We spreken daarbij de hoop
uit dat het dit jaar echt tot iets concreets zal leiden (ten
slotte noteerden we een soortgelijke wens ook reeds in
december 1995!).
We nemen deel aan de "eerste speelhelÍt,,van de
Plangroep Westelijk Tuinbouwgebied. Over de totstandkoming van deze groep heeÍt u al kunnen lezen in de wijkkrant yan april 1996.
Deze plangroep bestaat onder andere uit wijkraadsleden
van de verschillende wijken in Haarlem Zuid-West die
rond het tuinbouwgebied liggen en vertegehwoordigers
van de sectoren Natuur & Milieu en Bouwen, Wonen &
Ëconomie. Ze gaal trachten inhoud te geven aan één van
de belangrijkste uitkomsten van het perspectíeÍplan
Haarlem Zuid-West: bewaar en versterk het open karakter van het tuinbouwgebied.

Op het aÍscheid van lrv na, was dit een selectie uit de
activiteiten van de wijkraad die invloed (kunnen) hebben
op de ruimtelijke ordening in en om onze wijk. We maken
deze keuze omdat de (on)bebouwde omgeving waarin wij
ons bevinden een zeer sterke invloed heeÍt op ons welbevinden.
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Derk de Vries, voorzitter
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Tennissen doe
service n kwaliteit
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DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

,
I

voor: -melk

I

-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit
Zkeer per week
b1j U in de straat

Graag tot ziens
tel: 5378212

Telefoon 023
service

s

VAKAÀTTIE !
hOT KOOP I

524 42 L0

kwaliteit

n.iruwo van Limburs

Wii nemen de tijd voor LJ.
Hofstede Sparrenheuvel

voor l«waliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

TeleÍoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Bobson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

2 keer per jaar in vezorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEITT

BELASIlNGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SPECIALE STARTERS TARI EVEN
Binnenweg'199, Heemsted€, Tel: 023-5280155
Meerstraal í 3, Hillegom, Tel: 0252-524643
Marktplein 1 28, HooÍddorp, ïet: 023-5617885
Bloemendaalseweg 1 39, Bloemendaal, Tel: 023-5252808
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INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

vof

BEL 023
Rollandslaan

29, 2015 GB Haarlem

i

Brieven
(lngezonden brief)
Mevrouw Van Boeschoten is één van de.bewoners van de
karakteristieke huisjes die op Duinvtiet staan. Uitkijkend op
het grote grasveld (oÍÍicieel aangewezen als speelterrein)
ziet ook zij natuurlijk de vele uitgelaten, spelende honden
zich amuseren.Zij zond de redactie het volgende gedicht,
gemaakt door haar broer in de jaren gO.

"t Hondenhoopje"
Dit is een rijmpje op verzoek
van een gevallen vrouw.
Eén misstap in een hondenhoop
en ach, daar lag ze nou.
Ze Íoeterde en jammerde
wat bruut en hard misschien
maar d'oorzaak was te ruiken
en het waarom te zien.
Die honden dit - díe krengen zo kijk nu - m'n suède schoen.
Wat ieder mens verboden is
dat mag een hond wel doen.
Daar moet je eens wat over schrijven,
zo'n beest moet zijn behoeÍte kwijt
maar't geeÍt wel hopen van ellende
waar heel het mensdom onder lijdt.
Er schoot mij een gedicht te binnen
...strooi bloemen op Uw's naasten pad...
't kan ook, door met je hond te wand'len
maar met een zak onder z'n gat.

Om mijn beloÍte na te komen...
AAN IEDER DIE EEN HONDJE HEEFT
ACH - WIL ONS ALLE'HOOP'ONTNEMEN
ALSTUBLIEFT - DANK U BELEEFD.
Sam van der Meij

Wat was er aan de hand met

de kerstboom?
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weer in, en weer uit en er weer in gehesen werden;
ondanks de technische vaardigheden van een aantalwijkraadsleden bleef het $onker. Na veel gemopper en extra
kosten lukte het uiteindelijk nog nèt voor de kerstdagen het
licht brandend te krijgen.
Dat doen we volgend jaar anders!

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 Í1.5,-; 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
Bloemveldlaan 43 en Hospeslaan 44.

Open dag
Op "Het Textielatelier" voor verstandelijk gehandicapten,
Abel Tasmankade 2, Haarlem, houden wij een open dag
op dinsdag 25 februarivan 10.00 tot 1S.30 uur. "
U bent van harte welkom om te komen kijken hoe onze
producten gemaakt worden.
U kunt deze producten ook kopen, o.a. zelfgemaakte kaar,
ten, handgeweven tassen en place-mats.

ln alle vroegte waren de mannen op hun vrije zaterdagen
paraat: de kerstboom, geschonken door de firma ArtiÍleur

Tot ziens!

met geldelijke ondersteuning van de meeste winkeliers,
werd overeind gehesen. Als vanouds schonk Frits Korving
de stroom voor de lichtjes, maar...er kwam geen licht. En
toen kwamen er vele keren dat de lampjes er weer uit, en

HET TEXTIELATELIER
Abel ïasmankade 2
2014 AE HAARLEM
023 - 524 73 05
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zook van vertrouwen
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Stagerrj
SCHAAPER
RAXPLAAN

Ramplaan 40
Haarlem

te\. (o25) 5z47s sg

3C ïrl. 023- 2( 6t 6l

onthoudt éën ding
voor k*'aliteit haring
noar:
.,

12
96
Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

v. Zeggelenplein

-

tei:53M902
tel:5360700
tel:5363437
tel:5241063

PHILIP KORVING & ZN

Winkelcentrum Amsterda!'nstraat

Ged.Herensingel6

-

',

tel:5368441

o

Rrmplaan

&{

Telefoon 023.5212133
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TEXÀCO

Texaco Selíservlce Statlon

W. G. POTZE

Vlramceweg 2. 2015 OA Hrrrlon

To1.023.244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
droglrlrll-prrlumorlc

BAKKER
lloernrndulrrrlg

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

301

tussen zijlweg en v/h marinehospitaal
OVERVEEIII

oat-n.|a.fi

ffit

,ffi

,=;,::=:i---.-,.-::.':.:::::i.i1?
L

:ita:::4 :a ia::
:'r.:.!rri ;11'

Whercyer you go,
gO Texaco

Nieuws uit

de wiik
Er is weer wat te doen in de
speeltuin!

Bel voor meer inÍormatie met
Mieke Teunizen, tel. 023 -S24
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Agenda komende aktiviteiten
Woensdag 26 Íebruari: Poppentheater Lorre
Vrijdag 14 maart: Algemene ledenvergadering
Zaterdag 22 maarl:Palmpaasstokken maken
Zondag 23 maart: Palmpasenoptocht
Woensdag 7 mei:LenteÍeest
Zondag 22 juni: Sport- en spetdag

SPEELTUIN-VERENIGING

&@ffiffiffi&ffiffi

Graag totziens bij Speeltuinvereniging Overveen,
Croesenstraat 51, Haarlem.
Tel.023 - 524 63 33.

Nieuws uit de Blinkert

Vriidaomiddao

Elke vrijdagmiddag is er van 15.30 tot 17.00 uur een
spelknutselmiddag in onze speeltuin.
Deze middag is voor leden van 4 tlm 12 jaar, de toegang
is gratis.
Helaas is het gras in de speeltuin nog steeds niet speelklaar, maar de binnenaktiviteiten gaan gewoon door.

Stichting "Vrienden van
Activiteiten Um maart:
Donderdag 20 Íebruari
Vrijdag 28 Íebruari 1
Vrijdag 7 maart.

De Blinkert"
19.44 uur:
19.30 uur:
19.30 uur:

Maandag 10 maart
Poppentheater
Woensdag 26 februari komt poppentheater Hans
Schoen naar onze speeltuin.
De voorstelling heet: "De kleine ster".
Het verhaal gaat over een kleine rode ster die graag eens
op de aarde zou willen kijken. "Doe dat niet,,,zeggen de
andere sterren, "op de aarde vergeet je wie je bent en je
kunt nooit meer terug."
De voorstelling begint om 14.00 uur en is geschikt voor
kinderen van 4 Vm 8 jaar.
De toegangsprijs is

Í1.

5,-.

Algemene ledenvergaderin g
Vrijdagavond 14 maart is er om 20.00 uur een algemene ledenvergadering van Speeltuinvereniging Overveen.
U komt toch ook?
Palmpasen

Zaterdag 22 maart gaan we van van 14.00 tot 16.00 uur
weer palmpaasstokken versieren. Kom je ook? Neem zelf
wel een stok mee, maar laat je haantje maar thuis.
Deze middag is voor kinderen van alle leeftijden (kinderen Vm 5 jaar onder begeleiding van een ouder).
Leden betalen fl.3,50, niet leden Í1. S,-.
Zondag 23 maart is er weer de traditionele palmpasenoptocht. De tocht start om _ 12.00 uur vanaÍ de R.K. kerk
aan de Korte Zijlweg.
Zie ook de aankondiging in de wijkkast.
Zaal huren
Een zaal nodig voor bijvoorbeeld een kinderpartijtje, een
themamiddag/avond, een (nog te starten) club?
Bij Speeltuinvereniging Overveen kunt u een zaal huren.

MACABILO
SHANTYKOOR
KENNEMER
VOCALISTEN
KAARTEN
NUTSSPAAR

Dinsdag 11 maart
Dinsdag 25 maart
Donderdag 20 maart
Zaterdag 22 maart

10.00 uur:

20.00 uur
16.00 uur

BANK
MODESHOW
TONEELGROEP
KNA HILLEGOM
AVONDMAAL
BRADERIE

10 jaar Zeurenikske
Op 21 maart 1997 is het tien jaar geleden dat het idee
van Mevrouw Van Gendt en Catharina van der Klip een
50+ zanggroep te starten, werkelijkheid werd.
lntussen is deze groep uitgegroeid tot een Íantastische
vriendinnengroep, die lieÍ en leed met elkaar deelt.met
als hoogtepunt de wekelijkse dinsdagochtend, waar de
muziek het middelpunt vormt.
Een driestemmig vrouwenkoor is het resultaat van 10 jaar
hard studeren. Elke keer komen stemvorming, ademhalingsoefeningen, uitspraak en muziek maken (Wat meer is
dan noten kraken) aan de orde op een speelse manier.
Enkele uitvoeringen per jaar in Haarlem en omgeving vormen een bijzaak, maar geven de koorleden en luisteraars
zeer veel genoegen.
Het jubileum wordt op 25 maart a.s. gevierd, eerst in
besloten kring in de Blinkert en aansluitend een optreden
met twee andere koren op een nog nader te bepalen
locatie.
Mocht U deze Íeestelijke ochtend willen bijwonen, neemt
U dan contact op met Mevrouw W. v.d. Linden
tiiiiu
te Haarlem tel. 524 69 24.
Ook na het jubileum blijven nieuwe leden van
harte welkom.

rM

Te

huur:

vakantiewoning
Ardennen (Durbuy)
in park met tennisbaan en
overdekt zwembad.

I

Prijs voor/naseizoen:
lang weekend of midweek
'i lrl.r r. t ir li
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WIJNHANDEL SIDERI' I98

325r-

Informatie H. Korving
Tel: 023 - 5U3769

. sÍEldl.t

ln *Uncn cn gedbd.tlÈrd

.Puty*ryio

cn

rdylcao

.d u* batrlliogen gntr* lls lruir
Blxmendul**cf

I-

Z(I5l

CO Ovcrocen t4L (OZ.l)-

25 22 !x)

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting J

Bel voor een vrijblijvend advies: tel.524 43 4l
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

Lcocl ert ztnkwerken
Dakbedekkrngen
Dakrsolatres
Gas en watennstallattes
Cenïrale verwarrntng
Qr|rí

,r,Í

qCISETS

* VERKOOP

E

ECJ

r,enl«ansanO
Loodgieters- en installatiebedrifí
lJo()rdpí Trrndorptaan
TerelrxrI a23 24 ?344

i

COMBINATIE
HAARLEM BV
UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

\,/íaaq ,'rrDir vend Oíene

iti,tt

UNIE INKOOP

tgerr cntstopp,aqan
r- rl rplete Dacikamer ón
keu kenverbouwrngen
Schoonmaken en
onderltoud c v tnstallattes,
gashaarcien borlers,
L;ee. r(xr.r,lkOSleÍl

.

HAARLEM

5.1
20r5 p11 Haarlem
' r werkplaars 023.32 51 92

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

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

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel. 023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 15 76

Haarlemse bomen krijgen
jaarl ij kse opknapbeu rt
Medewerkers van de aÍdeling Natuur en Landschap zijn
weer begonnen met de jaarlijkse opknapbeurt van de
Haarlemse bomen. leder jaar krijgen de Haarlemse
bomen in de wintermaanden een grote onderhoudsbeurt.
De bomen en struiken worden dan gesnoeid en uitgedund. De medewerkers van de aÍdeling Natuur en
Landschap behandelen tijdens deze periode ook zoveel
mogelijk de klachten over bomen die het zonlicht of het
uitzicht belemmeren.

en nadat ze zijn uitgebloeid. Als u deze in de winter
snoeit, bloeit hij in het voorjaar niet;
*Snoei rozeq
altijd direct boven een vijÍblad (een takje
met vijf blaadjes);
.Als het vriest, kunt u beter
niet snoeien;
*Zaag dikke
takken in twee delen. Zaag eerst aan de
onderkant in.Zaag daarna vanaÍ de bovenkant ongeveer
één centimeter dichter bij de stam de tak af;
*Zaag
de tak goed bij de stam aÍ. Laat geen kapstokken
staan;
*Als je aan
de buitenkant van de tak een knop laat zitten,
groeit er aan die kant een nieuwe tak;
'Als u vlak na de zogrer snoeit, krijgt u minder snel groeiende nieuwe takken dan als u in de winter snoeit (dat
geldt met name'voor meidoorns);
*Snoei
esdoorns, notenbomen, berken en druiven vóór 1
januari. Daarna komt de sapstroom weer op gang en
"bloeden" de bomen dood.

Beter voor de bomen en struiken
Veel mensen vinden het jammer dat die grote, volle
bomen oÍ struiken ingekort oÍ kaalgemaakt worden. Door
de bomen te snoeien en uit te dunnen voorkomt de
gemeente echter dat de bomen oÍ struiken te dicht op
elkaar groeien. Een te dichte begroeiing belemmert de
groei van de bomen, struiken oÍ planten waardoor ze er
lelijk uit gaan zien of zelfs aÍsterven. Ook moeten zo nu
en dan oude, zieke bomen plaats maken voor nieuwe
bomen. De gemeente snoeit de struiken en beplanting
laag af om te voorkomen dat er onveilige plekken ontstaan oÍ dat er onveilige verkeerssituaties ontstaan.
De aanpak
De meeste werkzaamheden rnoeten de medewerkers
met een motorzaag uitvoeren. Deze zaag maakt veel
lawaai en roept bij sommige mensen een beeld van
onnodige vernieling op. De medewerkers van de aÍdeling
Natuur en Landschap werken s,lir;Ér heei zorgvuldig. Ze
zorgen ervoor dat de bcmen en _:iruiken niet onnodig
:eschadigd worden rnaar dat ze juist sneller en beter
;roeien en bloeien. De bodemheesters (de lage struiken
: e meestal in de middenberm van de weg staan) worden
.rachinaal ingekort. Dit inkorten gebeurt jaarlijks
omdat
rs stru ken binnen een jaar weer op cie oude lengte zijn.
B I Ce overige struiken verwijderen medewerkers van de
afdelrng Natuur en Landschap de oude takken. Sommige
str,.riken dunnen ze uit om de groei van deze struiken en
0e onderi ggende beplanting te bevorderen.

Snoeitips
Wilt u de bomen en struiken in uw eigen tuin goed snoei
en, neem dan de volgende tips in acht:
.Om goed te kunnen
snoeien, heeÍt u scherp en schoon
gereedschap nodig;
.Sommige heesters
kunt u in verband met de vorst beter
pas in maart snoeien (o.a. de vlinderstruik, rozen en spi
rea japonica);
.Voorjaarsbloeiende
heesters kunt u beter meteen snoei-

I

Meer inÍormatie
Voor meer informatie over het kappen, snoeien of uitdunnen van bomen oÍ struiken kunt u contact opnemen met
de Groenraadsman van de gemeente, tel. 023 - 5252581.
De Groenraadsman heeft iedere woensdagmiddag om
14.00 uur en 16.00 uur spreekuur. Ook kunt u op werkdagen tussen 12.30 en 13.00 uur het posthuis van de
gemeente in uw wijk bellen. U kunt natuurlijk ook even bij
het posthuis langsgaan of de medewerkers tijdens hun
werk in het groen aanspreken.

C

Ben j e een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?

Houd je van actie ?
je
Ben
op zaterdagmiddag vrij
Dan kan je bij ons:

?

Vlotten bouwen, pionieren, hikes lopen/íietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere
dingen leren en doen !
Oil alles rrel iono€ns van F eigen leoftild
en sÉ€r deakundigo leidim I

PADVINDERSVERENIGING

CAM ERONS.DUI NZWERUERS

le zult maaï een bouwgarantie

Overveen

hebben en alles gaat geuuoon goed

Voor
Welpen

Verkenners
Rowans
Bel voor informatic:
jaar
Welpcn 7 Um
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I I l/m 15.iaar
Í Jonorc Collct 023 3 18489
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Kom ecns kijken !
Camerons-Dui nzwervers
Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(llij Kraantjc lck)
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Een verbouwing brengt on:ekerheden met
zi(h mee. Gaat aile. wer goed? wordt het bouwplan wel precies volgens afspraàk uitgevoeíd?
En wat gebeurt er a
'-:
de corre(te uitvoering een verschil van mening hebt? Neem
0""."-'t
|
1
geen risico, maar een àannemer die u de 2ekerheid
van een bouwBtïiiï^,
sarantie kan bieden. Daarmee wordt erke betoÍte een harde
saranlie.
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algemeen en onze staat van dien§t in het bijzondeí?
aarzer niet om even.ontaat op te nemen.

Vertrouwen is goed, een bouwgarantie is zeker
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van der Linden & Zn

Aannemers van restauratie-. onderhouds- en nieuwbouwerken
.
Kantoor en werkplaats: Lange Here.sl.aa: j 2t.. rH iaartem. Tel.: AZ3 531 76
44.
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hebben dagelrlks te!ke aa.
bredrngen rn bioemen
bloeiende en groene planlen

maken dagehlks bloemsluk
les en plantenbakken Meeslal
bezorgen w11 gratis.
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YOOB BEÍER
BEELD EN GELUID
REPARATIE
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VEBÍOOP
EIGEN SEBVICE.
WERKPLAATS
Fax
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Aka r A',slcna * Blaupunkl * BNS
* Bose * Bao\1 r Ftnlux * Grundrq * Hrtachr
r JVC * Ke r:'.'oi.: * Maranlz * M,sslUri
* Panasonrc r Plr;hps * Proneer * Saitsur
r Sharp * S.rn, * Techltcs * YaÍnaha
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hydro cn kantoorbcplanting
en doen hel onderhoud
van luin groenvoozienrng
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Tevens leggen wiJ de moorste
tuinen aan o.a. mel

c

c

saerbestrating en beplanting

z

C.STAPEL

>>ELEKTROTECHNIEK<<

o

Wi1 hebben de allemreuwste
beslratingsmateria len

o

Wij geven grltis advres over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

Leendert Meeszstraat 106
2015 JT Haarlem

ARTIFLEUR,

oat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatieí
zaken doen.

TeI

023-52450 14

Faxt 023-524 50 14
Mobiel 06-52 804 683
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Licht- kracht- beveiligings-

en

noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-rvitgoed
Paneel- en kastbourv

Elektronica
Aarding

lk weet nog dat...

Ziehier een foto van een schoolreisje uit .1g32/3 naar
Schiphol met een bezoek aan het vliegtuig "De
Leeuwerik" (het verging met piloot P Soer als gezagvoerder). Op de foto meester Hoekstra (links) en meester
Suis (rechts).
Veei protestantse kindersn ysrylti;ii,tir het oirdenruijs op
de MUL0 van Dhr. F}*;:sj+ri in Ëioer,,;endaal.
Buim 20 jaar later bracht een schoolprobleem. Niet
zozeer het kleuteronderuijs, dat werd gegeven in gebouw
"lrene", het protestantse wijkgebouw aan het begin van
Ce Ramplaan, naast de stalhouderij. Daar zwaaide des: Cs juÍ Snoeing de kleuterscepter. Nog herinner ik me
-er c owntje dat het zendingsgeld "inslikte". Het leuke was
:a: ie "school" via een bruggetje te bereiken was.
-':-,','ers ook de zondagsschool en de middagen van de
:1'ste .ke vrcuwenvereniging werden in dit gebouw
-ch-

l

-cn

De keuze v'an do lagere sehooi was wel een probleem:
cpenbare Beatrixschool of de protestants christelijke
Koningln Wr helminaschool aan de Dompvloedslaan. Mijn
ouders vonden de laatste schooi te prefereren boven de
eerste. HooÍd van de school was Dhr. R. Stouthamer, ook
een bewoner van het Ramplaankwartier, hij woonde aan
de vijver van de Rollandslaan. Grappig is dat oorspronke-

lijk deze schooJ was gepland pas naast de katholieke
school aan de Korte Zijlweg, maar de gemeente weigerde dat vanwege hef feit dat er vanaÍ dit punt een "historisch" uitzicht op Haarlem is en aantasting van Cit landschappelijk beeld wilde men niet. Ën tja, ik moest wet een
half uur lopen naar school, eerst alleen, later rnet Peter,
mijn broer. Leuk was dat niet altijd, maar het was niet
anders en..."je gaat er niet dood van, hoor." lk vond mijn
moeder hard. Toch wist ik wei beter.

Erik Rijnhart.

Bijlage boek Ramplaankwartier
Nee, een bijlage zoals in het afgelopen jaar, die u kunt
vouwen en toevoegen aan het boek over het
Ramplaankwartier, zult u niet meer in uw wijkkrant aantreffen. Wèl hebben wij nog een aantal verhalen/herinneringen voor u in petto. Met de titel"lk weet nog dat..." zult
u vanaÍ deze krant regelmatig bijdragen aantreÍfen van (oud-) wijkbewoners.
R§

Orchidee Haarlem BV
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ROCKAEBTSHOF HAARLEN4

RockaertshoÍ 50 A

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

2015 ED Haarlem
tel (zaak) 023 5244826

Prijzen vanaf Í. 8,50

Cursusen, lezlngen
en workshops in:

Centrum voor volwosseneneducotie

:
;

kunst en culfuur

5

- kreotiviteit
- tolen

- lnÍorrnotlco
- bridge
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VOLKSU N IVERSITE IT HAARLE M
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en verder:
- relzen
- cursussen

voor kinderen
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Leidsevo ort 220

Hoorlem

:

Tel. 023 - 329453
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C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812
Gazelle
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Opening Elswoutlaan
Op een mistige woensdagmiddag in december weerklonken vanaÍ de Elswoutlaan ongebruikelijke klanken over
het Ramplaankwartier. Om 15.00 uur, 18 december 1996,
gaf de hoornblazersgroep "Panneland" het startsein voor
de officiële opening van de verjongde Elswouflaan. De
wethouder natuur en milieu van de Gemeente
Bloemendaal verrichtte de openingshandeling door van
de zuidzijde toe te wandelen naar de heer Todirijo, coördinator van de sectie Groenvoorziening, wandelend vanaÍ
de noordzijde. Vervolgens werd een speciale beukendronk uitgebracht op het welzijn van "onze" Elswouilaan.
AÍwezig waren de bewoners van de Bloemveldlaan, wier
tuinen grenzen aan de Elswoutlaan en toch ook twee
maanden lang bijna letterlijk met hun neus boven op de
vernieuwingswerkzaamheden en -geluiden hebben gezeten. Als bewoners van Haarlem waren zij niet opgenomen
in het adressenbestand. Als wijkraadslid heeft ondergetekende toen de bewoners enigszins waargenomen op die
middag...
Met genoegen kijken we daarom nog maar eens naar
een foto, genomen door Ben van Kessel op 20 oktober1996, vlak vóór de (2e kap).
Annelies Homburg

Praatie bii het poortge-

bouw

"...wat groeit en bloeit in Elswout"
Op uw wandelingen door de omgeving van ons
Ramplaankwartier zult u ongetwijfeld ook regelmatig
Elswout aandoen. Leo Dedding is al sinds 1g75 werkzaam op dit landgoed en bekleedt er vanf 1985 de functie
van bosopzichter. Hij leidt u gróóg rond door middel van
een tweemaandelijks praatje in de wijkkrant, waarvan u
nu de eerste aÍlevering leest.
Parel
De Parel van Staatsbosbeheer - zo omschrijÍt SBB zelÍ
het landgoed Elswout, dat van alle onder zijn beheer
staande landgoederen het meest in de oorspronkelijke
staat van de ontwerpers is gebleven. Over de geschiedenis ervan kunt u uitgebreid lezen in het boek over het
Ramplaankwartier, maar hier volgt een korte samenvatting.
V/at rn eerste opzet door landschapsarchitect J.G.
l/ichael als uit Engeland overgewaaide landschapsstijl

was ingericht, omstreeks 1790, werd in de 19e eeuw
door J.D. Zocher jr. enigszins aangepast en vervolr.naakt.
Hijverzuchtte overigens destijds dat hij, alle inspanningen ten spijt, zelf nooit zou kunnen en mogen proÍiteren
van zijn werk: Elswout zou pas 100 jaar later op zijn
mooist zijn.

Wel, honderd jaar later, anno 1997, mogen wij er trots op
zijn te kunnen genieten van zijn uitgevoerde ideeën, die
ook zorgvuldig bewaakt worden door het Beheersplan
Elswout van SBB zelf.

Studentenwerk
Als wij nu het poortgebouw achter ons gelaten hebben en
Elswout binnenwandelen, zien wij zo'n circa 30.000 (!)
bollen in bloei staan. Die zijn er in het afgelopen najaar
ë*§r..
niet door Leo Dedding zelÍ handmatig geplant:
dat is het resultaat van het werk van ruim 100
leden van het "Rotterdamsch Studenten
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollandse st'eer

Uristekmde keuken
7 dagen per u,eek geopertd
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Bent u ook 1id r,an de club voor gezonde,smakelijke brooCeters?
A1s udicht inde buurtvzin eenrran onze Oude Bakkershuyzer:';oont
" Dan
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helemaal gebakken"
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cen. Cronjestraat l53.annexcroissanterie
Kritzingerstr. 37 Indischestr.95 cen.Spoorl.

Hoogerwoerdstr. 45 annex croissanterie
Schowtjeslaan 47 annex croissanterie
RolLandslaan 33
Bald<erstraat
zijlweg 24 annex cr:oissanterie
Bakker
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HEM,ÍSTEDE

BirLnenweg 140 annex Kondrto:el re-qtal[ant
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Voorenmaakt 1rantrage
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"Van der Vooren, nog een sneetje"
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O\TRVEEN
Ni euwe Dj ember-Bloemendaa i seweg 247

Gezelschap", dat elk najaar een studentenkamp houdt op
Elswout en het tijdrovende karweitje, als een soort ontgroeningsritueel, op zich neemt. Als u goed kijkt, ziet u
dat er een Ílink aantal sneeuwklokjes zo geplant zijn, dat
ze in bloei de naam van de planter vormen...
Wist u dat er zo'n zes soorten, waaronder de dubbele
sneeuwklok, te zien zijn?

Zeldzame soorten
Natuurlijk is Elswout vooral beroemd om de aanwezigheid van de "stinzeplanten", een naam die aÍgeleid is van
het Friese woord "stins", een versterkte stenen adellijke
woning. Sierplanten die rondom deze stinzen werden
aangelegd, lovamen door de bijzondere behandeling buiten deze terreinen niet oÍ nauwelijks voor en werden
daardoor een zeldzaamheid. ln Nederland groeien daardoor nog maar op een beperkt aantal plaatsen stinzeplanten (maar dan wel overvloedig!) en één van die plekken is Elswout.

sneeuwklokje

I
Eigen plekjes
Elke plant heeft natuurlijk zijn eigen wensen. De krokus
gedijt het beste op een gazon: u ziet straks weer één
grote paarse gloed over het grasland liggen.
Sneeuwklokjes doen het weer heel goed op een natte
plek en de winterakoniet wil weer geen concurrentie hebben: u ziet die op kale plekken, vaak onder een beuk. Het
zeldzame "Haarlems klokkenspel" kwam vroeger nog veel
in De Hout voor, maar door het teveel betreden en de
toenemende aanwezigheid van honden is dit zeldzame
stinzeplantje daar verdwenen. ln Elswout komen ze nog
op enkele plaatsen in kleine aantallen voor.

ry

Haarlems klokkenspel

We noemen er nog een paar:de Daslook (langs de randen van de paden), de Bosanemoon (vaak onder heggen), de ltaliaanse Aronskelk (in kleine groepjes langs de
paden), de paarse oÍ witte Voorjaarshelmbloem (op
beschaduwde, zandige plaatsen) en de Knikkende
Vogelmelk (op beschaduwde, grazige plaatsen).
Daslook

À

4

Voorjaarshelmbloem

Lammetjes
Begin maart is als vanouds weer kraamtijd voor de opvallend zwart en wit gevlekte Jacobschapen. Zo'n 50 à 60
lammetjes worden er verwacht bij de 20 ooien die in
Elswout zelÍ staan en de 12 op het weiland langs het
koeienpaadje. Wist u overigens dat dit bijzondere ras zijn
naam ontleent aan het Bijbelse verhaal over Jacob, die
als loon voor zijn werk de gevlekte dieren uit Labans
kudde mocht behouden? Meer informatie kunt u lezen in
de vitrine in het poortgebouw van Elswout.
Veel wandelplezier!

Boso,.- -on

Italiaanse Aronskelk

Knikkende Vogelmelk

Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.
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Door kom ie verder mee.
Ramplaan 36-, 2015
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Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook Ziekenhuis Amstelveen
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