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WIJKKRANT KINAR
Tijdens de bevrijdingsfeesten in 1945 werd de
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Tuindo r plaan o pgel u i stcrd door deze schinerende erepoort. Vanaf de
Ramplaan heeft u zo een
aardige doorkijk naar het
winkelpand van kruidenier Teeuwen.
De poort is ontworpen en
gemaakt door loop
Willemse en Gerard van
Kleeff. Elders in dit blad
vindr u nog een paar
foto's die gemaakt zijn tijdens deze feesten!
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Foto: Mevrouw J. van Kleeff

Wiikkrant
Ramplaankwartier
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UW DROOMHUIS

Wijkkrant
Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

Postbus 6158

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

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank
Al

STAAN WIJ GRAAG
EEN UURTJE EERDER OP!

524.7230
524.6313
524.3998
524.5096

2001 HD Haarlem
524.19't5
524.5221

F:

524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030
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huis noor uw keuze nèt voor u* neus wordt
verkocht, is dot notuurliik een vervelende ervoring. Doqrom

gemene teleÍoonnummers

Alarmnummer:
Ambulance:

zorgen wii, dot u ol met het ontbiit weet welke huizen nieuw in

112

Belbus:

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

,",

de verkoop ziin gekomen. Notuurliik ofgestemd op

s31.9191
515.2666
524.6899
531.3233

Zo kunt u oltild ols één von de eersten ouerleggen en een bod
uitbrengen.

5'11.4545

Dit is slechts één von de voordelen von onze service, om uw
oonkoop of rerkoop succesvol ie moken.
U kunt nomeliik oltiid rekenen op:

524.1734
512.2165
515.s600

.

24 uur bereikboorheid (ook op zoterdog)

r

géén entreekosten, dus zeer vrijbliivend
o zeer snel moken ,on ofsproken, bezichtigingen en toxqties

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

527.0424
518.0180
52s.8181
511.3300
518.0100
511.3000

.
.

begeleiding bii finonciering en beleggingen

Bel ons voor een vriiblijvende kennismoking

O23-5329159.

Von Regteren
M,AKËLAARS

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

uw

Íinonciële middelen en uw wensen.

524.6333
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De volsend" *ijff;Irll verscnilnt in het
weekend van 20 april. Kopij kunt u inleveren
Vm maandag 31 maart op de adressen
Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 43.
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"omdqt u nief elke dog een huis koopf"
Wogenweg 108,2012 l'lJ Hoorlem,
iel 023-5329159, Íox 023-551241 5, E-moi regteren@wirehub

nl

G. Schoolmeesterloca 26,2015 EM Hoqrlem, lel 023-52473é,3 icy )23-5244923

Nieuws van

de wijkraad
Waarover spraken wij toen de
lente net een week oud was?
Veilig wonen in het Ramplaankwartier.
3: :e ,,,ergadering van 27 maart j.l. had de wijkraad ver_
::3enr,rcc.Cigers van Welzijn & Samenlevingsopbouw en
,:' -et Jeugdwerk van buurthuis de Til uitgenodigd.
,','e -e.Den ultgebreid gesproken over de zaken die, naar

r: -eiing van medewijkbewoners, het wonen/verblijven
^ .^ze wljk negatieÍ beïnvloeden. Het gaat
dan, zoals
':::s n de wijkkranten van oktober en december
19g6
:.--:
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werd, om de overlast die wordt veroorzaakt door

.--:nscholing van de wat oudere jeugd.
,',
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-eDben we geleerd?

:e itk is geworden dat het Íenomeen dat we in onze

,', < 'et afgelopen jaar hebben waargenomen, zich
st niet alleen maar in onze wijk (schrale troost)voor_
::el. Het betekent wel dat we in onze wijk niet opnieuw
-e: ,,vtel hoeven uit te vinden voor een oplossing.
D- 3e ijk is geworden dat het bij voornoemde instanties
::: nu toe onbekend was dat ook het Ramplaankwartier
a3rpt met aspecten die het wonen negatieÍ beïnvloeden.
I een al daarom zijn we blij met de aÍgelopen vergade_
' ag Een probleem dat in kaart is gebracht laat
zich beter
aanpakken dan iets wat bij de instanties die hulp zouden
"i-n.en verlenen, onbekend is.
3:< duidelijk is geworden dat het niet per deÍinitie zo
-:eÍ1 te zijn dat we dit jaar, nu het weer
warmer wordt en
'e: dus aangenamer is om buiten te vertoeven, een her_
^a ng zullen zien van de situatie van vorig jaar. Dit
soort
'e":menen verplaatst zich nogal gemaXkótiit<.
{'3esproken is dat we, mocht zich toch dit jaar een her_
^a ng voordoen, een beroep kunnen doen
op genoemde
,,'ertegenwoordigers. Zij hebben
toegezegd ons dan daad_
',^rerkelijk met raad en daad
ter zijde te zullen staan.
Voor nu besluiten we met een herhaling van de oproep
',,an december 1996 om samenscholingen waardoor
naar
-',',, mening overlast veroorzaakt wordt, te melden bij:
- :Jfeau Zuid-West, teleÍoonnummer
521 21 65 maar ook
- e3n van de wijkraadsleden zodat die
de juiste instanties
i, - r r't en inschakelen.
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Het tuinbouwgebied
le acï viie ten van Bakker Myriantha. Gealarmeerd door
:'ordverzetmachines die het weiland naast lvlyriantha
caensch lnlilk aan het ophogen waren, hebben meerdere
,.,' (belvoners de wijkraad gebeld. Vervolgens heeÍt
de
i,;,kraad de gemeentelijke instantie gewaarschuwd. Op

haar beurt heeft die de activiteiten stil gelegd omdat er
geen aanlegvergunning was aangevraagd. Deze aan_
vraag is inmiddels gepubliceerd geweest. De wijkraad is
de mening toegedaan dat, omdat de verandering in
gebruik van de gronden rond Myriantha niet in overeen_
stemming is met het geldende bestemmingsplan,
zij een negatief advies moet índienen bij de gemeente.
Een ieder die meent een bezwaar te hebben kan ook nu
zelf bij de gemeente hierover een bezwaarschrift indienen.

De verkoop van caravans langs de Randweg
Dit is iets waar je als "gewoon,, burger moedeloos van
zou kunnen worden. Alles is er in de aÍgelopen jaren al
over gezegd. Vooqde goede orde: volgens het bestem_
mingsplan mogen de gronden van het tuinbouwgebied
niet gebruikt worden voor andere dan agrarische doelein_
den. Het heeÍt om die reden zelÍs geleidtot een artikel in
het Haarlems Dagblad in de zomer van 1996.
Ogenschijnlijk zonder resultaat.
Verheugend is wel dat de gemeente heeft besloten, vol_
gens een recent artikel in het Haarlems Weekblad, om
clandestien gebruik van gronden strenger aan te pakken.
De wijkraad raadt daarom, juist nu, iedère wijkbewoner
die zich aan de situatie ergert aan, te bellen met het
bureau van politie Haarlem Zuid-West, telefoonnummer
512 21 65. De gedachte daarbij is dat hoe vaker het
gemeld wordt, hoe groter de kans op daadwerkelijk optre_
den door de gemeente is.
Goed beschouwd is het triest dat je op enig moment
genoodzaakt bent om zo'n oproep te doen. Het lijkt wat
zeurderig. Maar als dat helpt bij het bereiken van een
situatie die ons voor ogen staat: een tuinbouwgebied zonder caravans, auto's, boten of aanverwante artikelen, dan
zij het zo.
Derk de Vries, voorzitter

Wiikraadsvergadering
Elke laatste donderdag van de maand vergadert de wijk_
raad in het speeltuingebouw in de Croesenstraat. Noteert
u vast de komende dagen in uw agenda: 29 mei, 26 juni,
en 28 augustus. VanaÍ 20.30 uur bent u van harte wel_
kom het wel en wee in deze wijk te bespreken! De agenda hangt enkele dagen ervoor in de wijkkast tegenover
de Dekamarkt.
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service E kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

voor: -melk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit
2keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens
tel: 5378212
service

s

kwaliteit

voor kwaliteits textiel en serviee naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE

/roeaKooP
Wii nemen de tijd voor

Reisburo Van Limburg

LJ.

U kunt voor alie A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties

PIJNBOOMSTHAAT 98
2023 VV HAARLEM

bij ons terecht.

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

2keer per jaar in verzorEingstehuis 'De Blinkeft'
DUS DOE UW VOORDËEL MËT KWALITEIT!

Parkeergelegenheid gratis naast het pand

Openingstijden:

MA - VR

ZAT

09.00 uur
10.00 uur

- 17.30 uur
- 16.00 uur

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

SP EC
Toerkoop Reisburo Van Limburg

Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

IALE STARTERS TARI EVEN

INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f.

De Boekhouders

Tel: 023-5252838
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Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Nieuws uit

de wiik
Steunpunt voor ouderen
Haarlem Zuid West
Vrijwilligers gevraagd
Het Steunpunt voor Ouderen Zuid-West in de Van Oosten
de Bruynstraat 2 heeft een tuinproject waar vrijwilligers
mensen helpen met hun tuin. Dit is een groot succes
gebleken! Daar wij op het moment de vraag niet aankunnen, vragen wij met spoed nog meer vrijwilligers.
Het betreÍt ouderen boven de 70 jaar, die graag met hun
tuin geholpen willen worden.
De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:
- gras maaien
- snoeien van heggen of struiken
- schoonmaken (onkruid wieden, venruijderen van uitgebloeide planten)
- bollen planten
- eventueel andere werkzaamheden

U kunt zich opgeven bij Mieneke Wiering tussen 09.00 en
10.00 uur, tel. 023 - 532 42 61.

EHHffiH§àHffi
Er is weer wat te doen in de
speeltuin!
Lentefeest

Woensdag 7 mei is er vanaÍ 14.00 uur een "lentefeest" in
de speeltuin. We gaan dan een kunstwerk maken voor de
speeltuin. Trek wel je oude kleren aan, want er wordt verÍ
gebruikt. Verder zijn er ook nog andere gezellige bezigheden.

Sport- en speldag
Zondag 22iuni houden we weer onze jaarlijks terugkerende sport- en speldag. Noteert u deze datum vast even
in uw agenda?
Kijk voor meer inÍormatie over deze activiteiten een week
voor aanvang in de wijkkast oÍ bij het speeltuingebouw oÍ
lees de info in de "Asjemenou" oÍ "Beatrix weekinfo".
Het gras
Help, help, help! Ook wij kijken het gras uit de grond en
ook wij worden ongeduldig. Maar laten we toch vooral
niet op het gras in de speeltuin komen, des te sneller

groeit het.
Wij verzoeken iedereen om de paaltjes in de grond te
laten zitten en het lint te laten hangen!
Zo hebben we sneller een mooie groene grasmat en kunnen we eindelijk weer spelen in onze mooie speeltuin.
Nog even een paar weken geduld a.u.b.

Nieuws uit de Blinkert

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

Stichting "Vrienden van de Blinkert"
Activiteiten Um juni
Dinsdag 22 april 19.30 uur: DE ZAANSE V|JF
Donderdag 29 mei 19.30 uur: KIENEN
Dinsdag 10 juni 19.30 uur: SHOWGROEP WE tNDËpEN-

Nieuwe penningmeester wiikraad!

DENT
Maandag 16 juni:VERKOOP FA. CLUISTRA

-> zie ook
advertentie!!
Dinsdag 17 juni 't9.30 uur:VOLKSDANSGROEP ZVARNIARA
U bent allen van harte welkom!

Prijzen
Bij de volgende lootjes liggen nog mooie prijzen op u te
wachten. Op het braderietje van 22 maart heeft u deze
lootjes gekocht; kijk u uw portemonnee nog maar eens
goed na!
Geel: 745, 716,111
Groen: 819

Oranje:435
Roze:291, 601, 605, 968

Wit:332

Sinds januari 1997 mag de wijkraad een waardig opvolger veruvelkomen van lrv ElshoÍÍ, tot op dat moment penningmeester van de wijkraad.
Hij stelt zich graag aan u voor:

"Als nieuwe penningmeester van de wijkraad wil ik mij
gaarne even aan u voorstellen. Mijn naam is Ben
Hartgers, leeÍtijd 65 jaar, gehuwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen. lk ben gepensioneerd hoofdadministrateur van
het lJmond College en sinds 1972 woonachtig in het
Ramplaankwartier. Graag wil ik een gedeelte van mijn
vrije tijd nu inzetten voor het behartigen van de belangen
van onze wijk".
try;.

Ben, van harte welkom in de wijkraad. Wij verheugen ons op een plezierige en deskundige
samenwerking!
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

élatr

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soorten soep

Ramplaan 40

- Super lasagne
- Bami - Nasi - Macaroni

Haarlem

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 61 61

tel. (023) 524 79 93

Onthoudt één ding
voor kwaliteitsharing
naar:

uwF.mxxa

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan

o

44

12
96
Engelenburg 78
Ramplaan 52

Nagtzaamstraat

tel: 5364902

v. Zeggelenplein

tel: 5360700
tel: 5364337
tel: 5241 063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Telefoon: 023-524 2133

Cosmetica. Homeopathie. Reform

Ged. Herensingel

,L

utí

TEXACO

Drogisterij - Partumerie

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

6

tel: 5368441

Texaco Selfservice Station

W.G. POTZÉ
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Bloemendaalseweg 301
OVERVEEN

023 - 527.74.00

'oA.
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Wherever you go,
go Texaco

C

Brieven
INGEZONDEN BRIEVEN
Op de voorpagina van nr. 1 van jaargang 18, troÍ mij de
aquarel van Michaëlis uit 1809, het gezicht vanuit
"Schoonoord". U schrijft daarbij "het verdwenen buiten".
Daarin heeÍt U ten dele gelijk. De tuinen zijn opgeofÍerd
aan bebouwing, maar het huis, de koepel en delen van
de tuinmuur bestaan nog steeds. Het lage witte huis met
uitzicht op Haarlem - vandaar de vroegere naam:"Staden-Landgezigt", staat er onderkomen bij. De luiken ontbreken en één der gemetselde palen met dekstuk en
deelvan de naam liggen misschien nog in de bosjes.
Met de vurige wens dat "Schoonoord" nog eens toekomt
aan de zo nodige restauratie en de naam:"Houtmanpad,
weer de oude naam: Laan van Schoonoord, wordt teruggegeven, teken ik,
hoogachtend,
Mr. C.W.D. Vrijland

INDIANEN IN RAMPLAANKWARTIER
Rooksignalen. Verstikkende rookwolken.
De laatste tijd zijn ze weer duidelijk gesignaleerd. Vanuit
het tuinbouwgebied en langs de Elswoutlaan. Zijn het
oprukkende duin-indianen, die zich verscholen houden in
de duiden en ons proberen "uit te roken"?
Waar zitten ze? De angst zit er toch wel een beetje in.
Met mooi weer gaan ramen en deuren vlug dicht.
Bewoners vluchten naar binnen.
Wandelaars en Íietsers schieten zo snel mogelijk proestend door de rookgordijnen oÍ keren terug.
Arme bewoners jong en oud.l Arme wandelaars en fietser. En... arm milieu. Er zijn zulke goede alternatieven!
Om tuinaÍval een gezonde (her)bestemming te geven...
Rooksignalen: slecht dus voor mens, dier en milieu.
Daarom is het ook verboden.
En dat laatste is geen indianenverhaal...

een positieÍ en uitdagend alternatief op te zetten in de
"Luilaknacht". Onze omgeving heeft alles in zich voor het
opzetten van een nieuwe traditie. Wie durft de uitdaging
aan?
R. Ramakers

De Nederlandse stichting

geluidshinder
De Nederlandse Stichting Geluidhinder probeert geluidhinder in Nederland zoveel mogelijk tegen te gaan, en
beschikt over veel kennis op het gebied van geluid en
geluidhinder en adviseert van daaruit zowel particulieren
als de overheid en het bedrijÍsleven. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder geeÍt ook brochures uit met inÍormatie over geluidhinder.
Belangstellenden kulrnen bellen of schrijven naar:
Nederlandse Stichting Geluidhinder
Postbus 381
2600 AJ DELFT
Tel. 015 - 256 27 23
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R. Ramakers

Kledingactie mensen in nood
LUILAK, HOUDT HET GEZELLIG
Met "Luilak'wordt er niet uitgeslapen!
Daar ligt niemand wakker van...
Het is een eerlijke traditie dat onze lieve jeugd met
"Luilak" een ieder die het niet horen wil, luid daaraan herinnert. De trekbel is veelal vervangen door een - helaas aÍ te zetten electrische bel. Een pruttelend conservenblikje achter je fiets is ook niet alles. Maar ghettoblasters met
house-muziek vormen een aardig alternatieÍ. Moet kunnen. Met "Luilak".
Een oproep aan ouders hun kinderen ervan te weerhouden ramen van woningen en winkels en auto's te voorzien van krijt, modder en andere goedjes lijkt hier op z'n
plaats.

Veel mensen pikken dit niet langer.
En...het heeÍt niets met "Luilak" te maken.
Luilak, laten we het gezellig houden!
Misschien zijn er ouders die het leuk vinden om voor een
groep jonge Ramplaankwartier-lieverdjes (ca. 10-15 jaafl

Uw kledino de moeite waard!
Elk jaar komen niet alleen onze medewerkers, maar ook
een groot netwerk van vrijwilligers in actie om voor
Mensen in Nood zoveel mogelijk kleding in te zamelen.
Plannen, organiseren, publiceren, voorbereiden, kleding
wegbrengen, verzamelen, selecteren, inpakken, transporteren... Allemaal om onze kledingactie van begin tot eind
tot een succes te maken, voor hulp aan mensen in nood.
Kortom; de moeite waard, want waar commerciële inzamelaars de opbrengst van verkochte kleding gebruiken
voor eigen gewin, zamelt Mensen in Nood in voor directe
hulp.

De inzamelactie wordt gehouden op zaterdag 3 mei, van
'10.00 tot 13.00 uur.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om kleding in ontvangst te nemen bij de
Hervormd/Gereformeerde kerken gemeenschap Overveen aan de Ramplaan.
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
R iole ri n gswe rkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54, 2015

E
Lil vt{l

Tel. 023 - 524 23 44

HL Haarlem

B.g.g.06 - 52 82 45 38

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting

ï:::y-,ffim,ï,'ï*
Bel voor een vrijblijvend advies: tel.524 43 4t
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

HAARLEM

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?

Houd je van actie ?
Ben je 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 !
D, erres

ffilsm#[l';,ffi;'i*"0

PA DVI N DERSV E REI{IG ING

CAM ERONS.DUI NZWERUERS
Overveen

Kom ecns kijken

Kraantjc lck)

Crmrons-l)uirrzwwcÍr riftIs l92l

/M^
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Camerons-Du inzwervers
Duinlustweg 20
205 I AA Ovcrvccn

(llij

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

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

Verkenners
Rowans

Vcrkcnncrs ll t/m l5.iaar
I lonorc Collct 023 3 llt489

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

* VERKOOP

Voor

ll

COMBINATIE
HAARLEM BV

X KORTINGSPASJES

Welpen

Bel voor informatic:
jaar
Welpen 7 tlm
Frcd Rijns 023 247158

UNIE INKOOP

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 IV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 1576
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Fietstocht langs Haarlemse kinderboerderijen
Zondag 27 april vindt voor de vijfde keer de Nationale
Kinderboerderijendag plaats. De Haarlemse kinderboerderijen geven op deze dag het startschot voor een unieke
Íietstocht langs zes kinderboerderijen. Geïnteresseerden
kunnen deze Íietstocht het hele jaar door rijden. Speciaal
op de Kinderboerderijendag organiseren de kinderboerderijen langs de route Íeestelijke activiteiten voor kinderen en volwassenen. De Nationale Kinderboerderijendag
staat dit jaar in het teken van het thema "scharrelen".

Scharrelen
c

125 kinderboerderijen in heel Nederland doen zondag2T
april mee aan de Nationale Kinderboerderijendag. Het
thema "scharreldieren" is landelijk gekozen. Dieren hebben ruimte nodig om zich natuurlijk te gedragen. Steeds
meer boeren houden bij de huisvesting van varkens, kippen en kalveren rekening met dit gedrag. Het aanbod van
scharrelvlees en andere scharrelprodukten neemt daardoor toe. Op de kinderboerderij kunnen mensen zich
laten inÍormeren over de herkomst van hun voedsel en
diervriendelijke produkten. Met deze inÍormatie kunnen ze
in de winkel de juiste keuze maken.

Kinderboerderijen Íietstocht
Op de zes Haarlemse kinderboerderijen staat op 27 april
een gezamenlijke Íietstocht centraal. Het routeboekje is
vanaÍ 27 april verkrijgbaar op de boerderijen en bij de
Haarlemse VVV. ln het boekje staan behalve de route ook
een beschrijving van de dieren op de boerderijen en
adressen en openingstijden. De fietsers kunnen starten
bij elke kinderboerderij. De tocht voert langs de kinderboerderijen Floragaarde, NijmanshoÍje en de Eenhoorn
en de gemeentelijke kinderboerderijen Schoterhoeve,
Houthoeve en de dierenweide Stadskweektuin. De tocht
is ruim 17 kilometer lang. Wie dat te lang vindt, kan de
tocht in meerdere etappes doen. De tocht kan het hele
jaar door gefietst worden.
Prijsvraag
Aan de route is een prijsvraag verbonden. Deelnemers
kunnen de antwoordÍormulieren van de prijsvraag tot en
met 11 mei bij één van de kinderboerderijen inleveren.
De winnaars ontvangen bericht.

Extra activiteiten
Op 27 april zijn er op de kinderboerderijen veel extra activiteiten te doen. Zo kunnen bezoekers op de Houthoeve
een levend scharrelganzenbord spelen en op de
Schoterhoeve eieren blazen. Op de Schoterhoeve is er
om 13.00 uur een demonstratie angorakonijn knippen.
Van 12.30 uur tot 13.30 uur en van 14.30 uur tot,15.30
uur kunnen lieÍhebbers ponyrijden. Op de Stadskweektuin
is op 27 april nog een prachtige tentoonstelling over
bananen te zien. De activiteiten op de Nationale
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Kinderboerderijendag zijn van 10.00 tot 16.00 uur.
Deelname is gratis met uitzondering van het ponyrijden.
Natuurlijk is een giÍt welkom bij de kinderboerderijen.

Tijdel ii ke subsidieregeling
bevei li ging achterpaden
Het gemeentebestuur van Haarlem voert een gericht
beleid om samen met betrokkenen de veiligheid in
Haarlem te verhogen
Uit onderzoek blijkt dat inbrekers meestal via de achterzijde proberen de woning binnen te dringen. De achterzijde
is veelal bereikbaar via een achterpad. Door het aanbrengen van voorzieningen kunnen achterpaden veilig worden
gemaakt. Bepaalde maatregelen (zoals verlichting)hebben daarnaast een positief effect op de sociale veiligheid.
Om het aanbrengen van dergelijke voorzieningen te stimuleren heeft het gemeentebestuur een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen
De veiligheid van achterpaden kan worden bereikt door
een goede verlichting, door ze aÍsluitbaar te maken en
door maatregelen te treÍfen waardoor het achterpad
doodlopend wordt.

Wie kan subsidie aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd door:
- een bewoner van een woning die aan een
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van der Linden & Zn

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouweÍken
Kantoor en werkpJaats Lanqe Herenstraat '1 201 1 LH Haarlem. Tel': 023 531 76 44
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.023 5243472/5251003

bel voor meer informatie of vri:blijvende offerte'

achterpad gelegen is; of
- de beheerder, de verhuurder danwel de eigenaar van
één oÍ meer woningen die aan een achterpad gelegen
zijn; of
- een vertegenwoordiger van een wijkorganisatie.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te
komen
Alle gebruikers van het achterpad moeten met de te lrefÍen voorzieningen instemmen.
Bij huurwoningen moet er toestemming zijn van de eige-

naa(s).
De kosten van de voorzieningen moeten minimaalfl.
1.000,- bedragen. De voorzieningen mogen ook in zelfwerkzaamheid worden aangebracht. De materiaalkosten
moeten dan minimaal Í1.500,- bedragen.
De voorzieningen moeten sober en doelmatig zijn.
Onnodige dure, luxe armaturen of deuren worden niet
gesubsidieerd. Voorts moet de prijs in overeenstemming
zijn met de kwaliteit. Pas nadat er subsidie verleend is,
mag met de werkzaamheden worden begonnen.
Hoe vraagt men de subsidie aan?
De subsidie kan men aanvragen door middel van een
subsidie-aanvraagformulier. Dit formulier kan men opvragen bij de afdeling Volkshuisvesting.
Tel. 023 - 511 35 06.

Voor meer inÍormatie:
Gemeentelijk publieksinÍormatiecentru m:
tel. 023 - 511 33 00, Íax 023 - 51 1 34 41
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Breng kleur voor je deur

Vrienden van de Houtvaart
Zwembad de Houtvaart 70 jaar!
Een jubileumjaar voor een uniek zwembad. Het enige
venruarmde openlucht zwembad in de regio Haarlem, met
een 50 meter bad!!
1O MEI FEESTELIJKE OPENING

ln de voorverkoop kunt u voordelig een zwemabonnement aanschafÍen. De voorverkoop vindt plaats van 14
april tot en met 25 mei op o.a. de volgende adressen:

- Foto Oosterbaan, De Ruyterweg 22 zw.
- Tabakspeciaalzaak Cor Mazereeuw, Pijlslaan '128
- Zwembad de Houtvaart van 1 mei tot 10 mei van 11.00
- 15.00 uur en van 10 mei Vm 25 mei tijdens de openingsuren. Bij de Houtvaart zijn ook leskaarten te koop!
De abonnementsprijzen zijn:
- Jonger dan 16 jaar gn ouder dan 65 jaar

25 meiÍ1.65,90.
- Van 16 tot 65 jaar f|.68,15, na 25 mei

Í1.

Í1.

52,75. Na

85,25.

Het Íamilie-abonnement geeÍt extra kortingen en wel 20%
op het tweede abonnement in een gezin, 40% op een
derde, 60% op een vierde, 80% op een vijfde en het
zesde abonnement is gratis!
Bezitters van een Haarlempas krijgen een reductie op de
12-baden kaart en betalen i.p.v. Í1.35,- nu Í1. 17,50.
Helaas kan er niet meer met slecht weer
den naar de andere zwembaden

u
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Alle hierna genoemde openi
open zijn.

De aÍdeling Natuur en Landschap van de Gemeente
Haarlem organiseert in het weekend van 21 en 22 juni
een tuinenwedstrijd. Haarlemmers kunnen dan op de fiets
de mooiste groene en bloemrijke plekken in Haarlem
bekijken en kiezen welke wijk,
straat, gevel en balkon het mooiste is.
Voor de mooiste wijk, straat, gevel, voortuin en balkon
zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.
De gemeentelijke Groenraadsman wil u graag advies
geven ovèr de inrichting van uw geveltuin, balkon oÍ voortuin. Hij kan u helpen om van uw eigen tuin oÍ balkon een
luweeltje te maken. U kunt hem met inÍormatiemobiel
vanaf maart op diverse inÍormatiemarkten tegenkomen.
Bovendien heeÍt hij voor de liefhebbers het boekje "Breng
kleur voor je deur". Dit boekje bevat handige tips voor de
stadstuinier en is gratis verkrijgbaar voor iedereen die
energie in de opfleuring van zijn oÍ haar straat wil steken.

Maandag t/m vrijdag: 12.00 tot
19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag en zondag: 11.00 tot 17
Vanaf 1 jul i is het bad al om

1

Mede dankzij de inzet van
en andere enthousiaste vrijwilligers
open. U kunt de vereniging steunen
De contributie bedraagt minimaal Í1.
den Um 15 jaar fl. 2,50, over te
t.n.v. Vrienden van de Ho
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Voor leden van de

lnformatie

Maandag t/m vrijdag 07.00 tot 08.30 uur
09.30 tot 11.00 uur
Zaterdag 09.00 tot 10.30 naturisten zwemmen
Zondag 09.00 tot 10.00 uur trimzwemmen

Voor meer inÍormatie over de actie "Breng kleur voor je
deur'' kunt u contact opnemen met de Groenraadsman,
telefoon 023 - 525 25 81. De Groenraadsman heeft iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur.

Geniet van dit bijzondere zwembad en steun
het door lid te worden en aktief mee te werken
als vrijwilliger!
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Orchidee Haarlem BV
ROCKAE RTS HOF HAARLETVI

Wilt u een langer houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukie met een ORCHIDEE

RockaertshoÍ 50 A
2015 ED Haarlem
tel. (zaak) O23 524 48 26

Cursussen, lezingen
en workshops in:

Prijzen vanaf f. 8,50
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C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023)5356812

lk weet nog dat..,
Enige aantekeningen bij het boek "Het

Ramplaankwartie/'
Rita Ternede-Eichhorn (1946), in 1974 verhuisd naar

Lelystad, vertelt ons het volgende.
Mijn vader is geboren in Bloemendaal en is met zijn moeder (weduwe) en drie broers komen wonen op het
Twiskplein, het rechter huis aan de poort, zie foto op blz.
55).

ln 1930 zijn mijn ouders aan de Oostertuindorplaan 9
komen wonen en ik ben daar ook geboren.
Mijn vader huurde een stuk land aan de Elswoutslaan
tegenover het weiland, en eens per jaar, op 2 januari,
moest er huur betaald worden de rentmeester van
"Elswout" die in het witte huis tegenover "Elswout" op de
hoek van de Bovenweg woonde.
Als kind ben ik wel eens mee geweest. Eveneens aan het
Twiskplein woonde de heer Van der Linden, verzekeringsagent en "kraai": wanneer er iemand in Tuindorp was
gestorven, kwam hij 's avonds langs om geld op te halen
voor een krans.
Op bladzijde 57 staat een Íoto met tekst "Zicht op de
Zuidertuindorplaan vanaf de Ramplaan".
Volgens mij is deze Íoto "Zicht op de Tuindorplaan". Op
deze Íoto was vroeger aan de linkerkant het gebouwtje
waar je zaterdags huur moest betalen.
Zaterdagsavonds tussen 6 en 7 uur ging je met je kaart,

Bevrijdingsdag 1945
De bevrijding in 1945 werd ook in Tuindorp uitbundig
gevierd. Zo herinnert Mevrouw Van KleeÍf zich o.a. nog
het hilarische "zakslaan", waarbij de deelnemers (onherkenbaar vermomd met pruik en al), gezeten op een houten balk, elkaar met behulp van een zak in het zand probeerden te laten tuimelen. Ook de kruiwagenrace was
een groot succes. Op de linker foto ziet u Rie van KleeÍÍ

waar 52 hokjes op stonden, in de rijstaan, je betaalde en
kreeg een stempel op je kaart.

ln de jaren'50 kon je niet van de Bloemveldlaan op de
Ramplaan komen, je kwam via de Schoonoordlaan.
Tussen het einde van de Bloemveldlaan en schoenmakerijVan Mierlo was een stuk land, waar de heer Horeman,
wonend aan de Noordertuindorplaan, zijn bedrijÍ had.
Later zijn op dat stuk huizen gebouwd, zodat de heer
Horeman moest verhuizen.
De lagere school voor mij was de "Mariaschool" bij de
nonnen. Er waren twee eerste klassen, de klas van juÍfrouw V.d. Bosch met kinderen uit Overveen,
Bloemendaal en de klas van zuster Franqois met kinderen uit Tuindorp, Ramplaankwarlier.Zo werd er wel degelijk gekeken uit welke omgeving je kwam. De pastoor van
de kerk in Overveen was pastoor Van Galen. Deze pastoor kwam niet op huisbezoek in Tuindorp en omgeving.

Tijdens de lagere schoolperiode ben ik lid geworden van
de Buu rtvereniging "Ramplaankwartie/'.
Eén avond in de weelgwas het repeteren in de
Beatrixschool. Bij het naar huis gaan mocht je niet langs
het Houtmanpad, Vanwege het huis op de hoek met de
dichtbeplakte ramen. De uitvoering was in "Domi" op 22
april 1956.
De programmaboekjes moesten we zelf kleuren en verkopen. Na de uitvoering werd de kindertoneelvereniging
opgeheven, de reden weet ik niet meer, maar ik vond het
verschrikkelijk jammer, want ik vond het zo leuk'

in de kruiwagen, waarbij de verloofde van Annie Kuurstra
het duwwerk zou gaan verrichten. Rechts staat Arie
Huybens, de verlooÍde van Rie, al klaar in de startblokken om Annie Kuurstra te gaan rijden. Tijdens het parcours, dat via een wipplank liep, moesten de dames dan
ook nog een lepel gemalen (oorlogs-!) biscuit
zien weg te werken.
Foto's: Mevrouw J. van KleeÍÍ
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bii het poortge-

"...wat zwemt en vliegt in Elswout"
Opnieuw leidt bosopzichter Leo Dedding ons rond op het
landgoed Elswout, ditmaal om ons op de komende wandelingen opmerkzaam te maken op de vele (bijzondere!)
vogel- en eendensoorten die wij zullen tegenkomen. Eén
van de meest opvallende kenmerken van het terrein is,
dat het zo veelzijdig in aanleg is. Buiten het hart, dat juist
weer het vroegere parkachtige karakter terugkrijgt, ontstaat door een meer natuurlijker beheer rondom een
steeds mooiere "wildernis": met al het zware hout, vol holtes, vochtige hoeken en waterpartijen vormt dit een
ideale plek voor broeden, dekking en voedselaanbod.
De eerste zwaluw
Waarom zou een huiszwaluw, die ovenruintert in Spanje,
toch zoveel moeite doen naar dit landje te vliegen om
hier te nestelen? ln Spanje hoeÍt hij immers zijn bek maar
open te doen en zijn voedsel vliegt bijwijze van spreken
zo naat binnen, terwijl hier driÍtig gezocht (en gevochten)
moet worden om hetzelÍde te bereiken?! Het antwoord is:
het licht. ln de zuidelijke landen valt de avond snel en
vroeg in, en die lange nacht is voor een jonge vogel veel
te lang om te overbruggen zonder voedsel. Nederland
met zijn lange zomeravonden is dus een ideale plek. ln
1996 is de eerste zwaluw op 12 april in Elswout gesignaleerd;wie weet is dat dit jaar wéér zo vroeg. Vraag het
gerust bij het poortgebouw!

*
Huiszwaluw

llsvogel

De llsvogel
Buitengewoon trots is men hier, dat de ijsvogel, die nagenoeg nergens meer gesignaleerd wordt, hier al een aantaljaren een broedpaar kent. Dit kan ook dankzij het feit
dat in Elswout in de winter altijd ergens open water staat:
door de kweldruk, de eerste opvang van het duinwater en
de vaste temperatuur (en dat alles een halve meter
boven N.A.P.l) blijft dit paartje elke winter "hangen".

Exotische eenden
Ëen apart verhaal vormen de bijzondere eendensoorten.
De nijlgans, 10 jaar geleden nog een bijzonderheid,
vormt nu al een vertrouwde aanblik. Maar ook de zeldzame, schitterende mandarijneend (let op de opstekende
vleugelveertjesl) is een vaste bewoner geworden. Wist u
overigens dat eenden bij voorkeur in holtes in bomen
nestelen? Als u goed oplet, ziet u af en toe een kopje
naar buiten steken. De kuikens "vallen" al fladderend naar
beneden; met hun geringe gewicht gaat dat nooit mis.

Pas als het echt niet anders kan, zoals in akkerlandge-

bied, nestelt een eend op de bodem. Nu sinds drie jaar
ook de jacht in Elswout niet meer plaatsvindt, is door de
ontstane rust bij de eenden de aantrekkingskracht voor
exotische gasten groter geworden.
o
?
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Mandarijneend

Boven op het ddk
De scholeksteL een echter bodembroeder, heeÍt sinds
vorig jaar een slimme manier gevonden om de vos te ontlopen: hij broedt nu op het dak van het Grote Huis! U ziet
hem vast wel eens scharrelen bij de plasjes water, die
daar altijd wel blijven liggen.
Tenslotte is heel bijzonder de zwarte specht, die in plaats
van de bekende ronde gaatjes in de boom een mooi
elipsvormig gat uithakt. Met de zorg van de bosopzichter
die de kauwen uit de buurt houdt, heeÍt ook dit zeldzame
exemplaar weer een kans.
Na inventarisatie van de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de
medewerkers van StaatBosBeheer zijn bovendien o.a.3
nachtegaalpaartjes geteld, 1 koekoekspaar, 5 bosuilen, 4
vlaamse gaaien, maar ook 60 roodborstjes, 40 pimpelmeesjes, 45 winterkoninkjes en 19 tjif-tjaÍs...om van de
rest van de vogelpaartjes nog maar te zwijgen. Houd u
de oren en ogen maar goed open; veel wandelplezier!

Annelies Homburg
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