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RAA/I PLAAN
WIJKKRANT KWAR

Íoto: uit gemeentearchieÍ Haarlem

"De Houtyaart" bestaat 70 jaar!
Hier ziet u de vermaarde zwemschool van de heer Sprenger aan de Houtvaart tijdens een yan de vele zwemfestij-
nen die daar jaarlijks werden georganiseerd.
Reeds in 1874 had de heer A.A.Sprenger een kleine zwem- en badinrichting geopend aan het Z.B.Spaarne ter
hoogte van de Twijnderslaan. Deze verhuisde echter in 1884 naar de zogenaamde "Oude Kolk' in de Houtvaart,
waar zich vanaf dat moment de gemeentelijke zweminrichting bevindt. De heer Sprenger was niet alleen een voor-
aanstaand figuur in de "zwemmerij'i ook in atletiek, schaatsen en wielrennen stond hij zijn mannetje en kon hij
de Haarlemse jeugd inspireren. Bron: Bouwburo West, voorheen Leidseplein (voormalig badhuis).
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Wiikkrant
Ramplaankwartier

JUN| 1997

Jaargang 18 . Nummer 3

\lVijkkrant
Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacquelirre Moerkerk

Wiikraad

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

Stic$"rting Ramplaan kwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:
Belbus:
Dierenambulance:
Dokterscentrale:
Milieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek
Politie, team Zuid-West:
Wijkverplegingen Kruisver.:

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ 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
524.5221
524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030
2459

112
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

s24.6333
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Kopij

De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 31 augustus. Kopij kunt u inle-

veren t/m 11 augustus op de adressen
peslaan 44 en Bloemveldlaan 43.Hos
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DR@MHUIS
WIJ GRAAG

URTJE EERDER OP!
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verkocht, is dot notuuriiik een uerve erce e-. r- - ? loorcm
zorgen wii, dot u ol mei hei ontbiir we€i ,...c (e -- :-: - :;w in

de verkoop zijn gekomen )!oiurrr, * :j:..'erc l: uw

finonciële middelen en uw wensen.

Zo kunt u oltiid ols één von de eersien ove. egge. e. een bod

uitbrengen.

Dit is slechts één von de voordelen von onze seni:e om uw

oonkoop of rerkoop succesvol te moken.

U kunt nomeliik oltiid rekenen op:
. 24 vur bereikboorheid (ook op zoterdog)
r géén entreekosten, dus zeer vrijbliivend
r zeer snel moken von ofsproken, bezichtigingen en ioxoties

. begeleiding bii finonciering en beleggingen

Bel ons voor een vriiblilvende kennismoking 023-5329159.
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Nieuws van

de wijkraad

rl,

Het tuinbouwgebied / Bakker
Myriantha
Naar aanleiding van het negatieve advies dat de wijkraad
bij de gemeente heeft ingediend, hebben we een onder-
houd gehad met vertegenwoordigers van dit bedrijÍ. We
hebben uitgelegd dat de reden van onze aÍwijzing van de
aanlegvergunning (zie ook vorige wijkkrant) is gelegen in
onze zotg voor het tuinbouwgebied. We voelen ons daar-
in gesteund door hetgeen is vastgelegd in het bestem-
mingsplan voor het tuinbouwgebied.
Naar onze mening kun je bntwikkelingen die afwijken van
hetgeen daarin is vastgelegd niet toelaten zonder dat
eerst een bestemmingsplanwijziging plaats heeÍt. Dat
heeÍt namelijk
het voordeel dat de betrokken burgers voldoende
inspraak hebben.

Het tuinbouwgebied / Caravans
Het stukje in de vorige wijkkrant heeÍt tot veel commotie
geleid. Naar de mening van de eigenaar van de caravans
en de vertegenwoordiger van de politie, team Haarlem
Zuid-West, hebben we onjuist gehandeld door het tele-
Íoonnummer van deze politiepost te noemen.
Gedachte was dat veel meldingen in het dagrapport van
de politie vanzelÍ moeten leiden tot overleg op hoger
niveau: commissaris en het hooÍd van de politie, de bur-
gemeester.
Vooralsnog zijn wij daarom van mening dat wij meer suc-
ces hebben gehad met dit nummer dan met vele verzoe-
ken (telefonisch en schriÍtelijk) aan de gemeentelijke
instanties.

Het tuinbouwgebied / Woningen
D66, gesteund door wethouder P.H.Schouten, wil wonin-
gen in het tuinbouwgebied! Het stond er echt; in het het
Haarlems Dagblad van 25 apriljl. Nota bene de partij van
het reÍerendum waarin is vastgelegd dat de groene ran-
den van de stad zoals het tuinbouwgebied onbebouwd
moeten blijven.
ln het perspectiefplan Haarlem Zuid-West is eveneens
vastgelegd dat gestreefd moet worden naar behoud en
versterking van het tuinbouwgebied. Nog onlangs is een
commissie opgericht van ambtenaren (dus met medewe-
ten van onder andere de betrokken wethouder) en verte-
genwoordigers van de wijkraden rond het tuinbouwgebied
om te proberen daar handen en voeten aan te geven.
Als reden voor de omslag van groen naar woningen
wordt genoemd: de verloedering van het gebied. De
gedachte die nu bij D66 opgang doet is, dat je die nog
slechts met dure woningbouw zou kunnen stoppen.
Dat gaat ons toch echt te ver. Ook al zien wij die verloe-
dering wel degelijk. Het lijkt ons eerder de hoogste tijd
om enerzijds te stafien met het handhaven van de regels
die in het bestemmingsplan op het tuinbouwgebied zijn
vastgesteld. En om anderzijds met overtuiging en visie te
werken aan een nieuw (bestemmings)plan met rechts-
kracht waardoor het werk van genoemde commissie niet
vergeeÍs zal zijn.
We spreken de hoop uit dat alle verschillende partijen die
invloed kunnen uitoefenen op het aanzien van het gebied
langs de Westelijke Randweg tussen Zijlweg en
Oosterduin, gedurende de komende zomer voldoende
inspiratie opdoen om te komen tot een waardevolle groe-
ne stadsrand daar, waar nu nog sprake is van (verloe-
derd) tuinbouwgebied.
de wijkraad.

Derk de Vries, voorzitter
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service u kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

Zkeer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

tel: 5378212
service m kwaliteit

/roeaKooP Reisburo Van Limburg

Wii nemen de tijd voor IJ.
U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:
MA - VR 09.00 uur - 17.30 uur
ZAT 10.00 uur - 16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'

Bloemendaal

Tel: 023-5252838

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

TeleÍoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,

Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

2keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'

DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

BELASIlNGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

S P EC IALE STARTE RS TAR I EV E N
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De uders
@

BEL 02 41 .258
Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem
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Tennissën doe je 's ruintn
nfituu

Marcelisvaartpad. Bij de Vlaamseweg

o langs de Westelijlce Randw eg

inHaarlem'
o
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Telefoon O23 524 42lO
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Nieuws uit

Steunpunt voor ouderen
Haarlem Zuid West
Zomeractiviteiten

ln de maanden juli en augustus worden er exlra activitei-
ten voor Ouderen georganiseerd in het Steunpunt voor
Ouderen. Het Steunpunt is in deze maanden ook gewoon
geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Op 17 juli wordt er een echte oud Hollandse koÍÍietaÍel
geserveerd.
Op 22 juli is er een boottocht.
Op 31 juli en 7 augustus is er een tocht met kleine bus-
jes.
Vraag hierover op het Steunpunt de extra zomedolder
aan.

Vriendschaosdao

Op 10 juli zijn ouderen, die niet zo vaak de deur uitko-
men, welkom. U wordt om 10.00 uur verwacht, krijgt een
warme maaltijd en er wordt iets gezelligs gedaan die dag
Kosten: / 10,=.
Wanneer U belangstelling heeft, kunt U contact opnemen
met Mieneke Wiering, bereikbaar dinsdag Um vrijdag van
9.00 - 10.00 uur, teleÍoon 532 42 61.

Nieuws uit De Blinkert
Er staan grote veranderingen op stapel voor verzorgings-
tehuis De Blinkert!
Tijdens een drukbezochte voorlichtingsavond in het voor-
jaar kwamen de geplande wijzigingen uitgebreid aan de
orde; wijzigingen, die ook voor de (directe) omwonenden
van groot belang zijn.
Als eerste project is het Blinkertpad geëgaliseerd en
opnieuw bestraat; een voomaarde om straks het helaas
onvermijdelijke (bouw-)verkeer in goede banen te kunnen
leiden.

HalÍ augustus wordt begonnen met de renovatie van de
aanleunwoningen. Daarbij zullen 4 woningen gesloopt
worden: de huidige nummers 3, 5, 7 en g.

Dit is noodzakelijk om de Íorse uitbreiding van het hooÍd-
gebouw, die medio volgend jaar zal starten, mogelijk te
maken.

Hoe dit er straks allemaal uit zal gaan zien, om o.a. de
uitbreiding van het aantal plaatsen voor de dagbehande-
ling te kunnen realiseren, zal in één van de volgende
wijkkranten ter sprake komen.

de wiik
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Er is weer wat te doen in de
speeltuin!
Lang gewacht, toch opgekomen, hè hè de speeltuin
is weer open!

Sport- en speldag
zaterdag 9 augustus (dus niet zoals eerder gemeld zon-
dag 22 juni) is er weer de gezellige sport- en speldag in
onze speeltuin tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
Leden betalen f 2,50, niet-leden / 4,-.
Kom ook en doe mee met de gezellige spelletjes.
Dus noteer vaót in de agenda ZATERDAG I AUGUSTUS
SPORT- EN SPELDAG!

Gezocht
Vakantiehulp die, legen vergoeding, drie weken lang van
maandag t/m vrijdag van 13.30 Vm 17.00 uur toezicht wil
houden in de speeltuin in de periode van 21juli Um 8
augustus '97. Leeftijd van 18 tot 80 jaar.
Voor nadere inÍormatie bellen naar:
Nanneke Stammis, tel. 524 2219 ol
Annemarieke Teune, lel.524 44 90.

Weten jullie/wist u dat de schilderijen die gemaakt zijn tij-
dens de lenteactiviteit van 7 mei hangen in het speeltuin-
gebouw? Loop eens binnen om naar deze schitterende
kunstwerken te kijken.
Speeltuinvereniging Overveen wenst iedereen een hele
Íijne, zonnige vakantie.
Graag tot ziens bij Speeltuinvereniging Overveen,
Croesenstraat 5í, Haarlem, tel. 524 63 33.
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 soorten soep

- Super lasagne

- Bami - Nasi- Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 029 - S24 61 61

élAí,,

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

Onthoudt één ding
voor kwaliteitsharing

naar:

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan 44 Telefoon: 023-524 2133

ql a,rSxxa
Nagtzaamstraat '12 tel: 5364902
v. Zeggelenplein 96 tel: 5360700
Engelenburg 78 tel: 5364337

Ramplaan 52 tel; 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged. Herensingel 6 tel: 5368441

#

. Cosmetica . Homeopathie . Reform

Drogisterij - Partumerie

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 . 527.74.00

,L
u'í Texaco Selfservice Station

ï:x^co W.G. POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel.023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPËND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

erever you go,
go Texaco
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Peuterspeelzaal "Overveen"
Peuterspeelzaal "Ovelveen", aan de Croesenstraat 51,
biedt opvang, verzorging en begeleiding aan kinderen
van 2,5 tot 4 jaar.
De inrichting van de peuterspeelzaal is gezellig en veilig
en voor de peuters zó gemaakt dat ze gestimuleerd wor-
den tot vele vormen van spel. Er is een bouwhoek; de
kinderen kunnen met autootjes spelen en er is een pop-
penhoek waar ook lekker gekookt kan worden. Op tafel
liggen puzzels en andere spelletjes. Ook zijn er Íietsen
en een klimrek met glijbaan waar de peuters zich op kun-
nen uitleven.
Buiten is er een apart speelgedeelte voor de peuters
ingericht met o.a. een glijbaan en een zandbak.
ln de groep zitten maximaal 14 kinderen.
De speelzaal is open van maandag tot en met vrijdag van
8.45 uur tot 11.45 uur.
GeeÍ uw kind tijdig op, dan bent u verzekerd van een
plaatsje.

Kom voor inÍormatie
gerust eens langs oÍ bel
op.
tel. 023 - 524 63 33. Vraag
naar leidster Anita
ÍVlokkenstorm.

VSB - denkt tèch mee!
Op 27 juni valt deÍinitieÍ het doek voor het Íiliaal van de
VSB op de Ramplaan. Voor veel (oudere!) buurtbewo-
ners zal deze beslissing van het hoofdkantoor niet
gemakkelijk gevallen zijn. Toch is er een lichtpuntje. Na
vele protesten, waarin de heer Elzinga van het
Ouderenkontakt Overveen een belangrijk aandeel heeÍt
gehad, is van hogerhand besloten een mobiel kantoor in
te zetten.
De week volgend op de sluiting zal elke woensdag van
10.00 tot 12.30 uur deze "bankbus" bij De Blinkert te vin-
den zijn, en van 13.30 tot 16.00 uur op de Ramplaan. De
minder valide klanten die niet in staat zijn de bus zelf te
bezoeken, kunnen van 10.30 tot 12.00 uur in het hooÍd-
gebouw van De Blinkefi hun bankzaken afwikkelen. Ook
de wijkraad is zeer verheugd dat deze service uiteindelijk
toch mogelijk bleek.

samen met de andere winkeliers, een heuse surprise-
party georganiseerd. Onder een stralend zonnetje werd
Henk, gezeten op de kappersstoel, door Rob vakkundig
geknipt. Vervolgens werd hij aan een speciaal gedekte
tafel uitgebreid van eten en drinken voorzien: slagerij
Schaaper, vishandel Korving, groentenhandel G+F: allen
hadden een buitengewone Íeestdis bereid.
Vele buufibewoners namen de gelegenheid te baat Henk
nog eens persoonlijk de hand te drukken, waarna hij
tegen Xander van de Berg een flitsend partijtje tennis
mocht spelen (de uitslag houden we geheim...).
Tenslotte mocht Henk nog op een paard zijn laatste
straatje "doen".
Het was een ware Íeestdag geworden, en wijwensen
Henk samen met zijn vrouw nog vele gelukkige jaren toe!
Wijkraad en redactie.
Voor één van de hobby's van Henk is nu meer tijd vrijge-
komen: het staan op rommelmarkten. Spulletjes kan hij
dus altijd goed gebruiken; belt u dan 531 62 62.

Postbode in het zonnetie
Op donderdag 29 mei kwam bij een groot aantal buurtbe-
woners de post wat later dan anders...
en ook de postbode zelf was wat anders! Getooid met
een puntmuts en met enorme flaporen liep Henk Derr zijn
laatste rondje. Na 25 jaar een groot gedeelte van het
Ramplaankwartier trouw van post te hebben voorzien,
was nu de tijd van de Vut gekomen.
Omdat velen zijn vrolijke humor en trouwe verschijning
zeker zullen gaan missen, had kapper Rob van Gool,

Tip!
Kent u iemand die iets te vieren heeÍt? Heeft iemand iets
bijzonders gedaan, vindt u dat er wel eens een pluim uit-
gedeeld mag worden of iemand in het zonnetje gezet?
Zijn er "lopende zaken" die wat meer aandacht verdie-
nen? Belt u ons gerust: wij praten graag met u
oÍ komen bij u langs.
Annelies Homburg, 52472 30
Jacqueline Moerkerk, 524 50 96.
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íiqnl«ansaÍl
Gas, water-, lood- en zinkwerken
R ioleri n gèwerkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Li, vt{l

Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38N. Tuindorpslaan 54, 201S HL Haarlem

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering: 50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 4l

adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR HAARLEM

flrtÍft8Ur

Wij hebben dagelijks leuke
aanbiedingen in bloemen,
bloeiende- en groene planten.

Wii maken dagetijks
bloemstukies en plantenbakken.
Meestal bezorgen wii gratis.

Wij ziin gëspecialiseerd in
hydro en kantooöeplanting en
doen het onderhoud van
tuin en gÍoenvoorziening.

Wij leggen de mooiste tuinen aan
o.a. met sleÍbeslratkE en bephntkE

Wii hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

Wij geven gratis advies oveÍ aan-
leg en ondeÍhoud van tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor
klanwriendelijkheid en creatieÍ
zaken doenl

Ramplaan 24a,2O15 GW Haarlem
Tel: 023 - 5243482, Fax: 023 - S24Z02g

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARTEM BV

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

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

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN

TeL.023 - 527 11 18

Fax 023 - 525 15 76
::|i,!rrw
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Brieven
OPROEP

De heer F.Meijerse berichtte ons het volgende.
Als oud-leerling van de Beatrixschool voerde hij bij het
tienjarige jubileum van de school met een aantal kamera-
den een soort "revue" op: als oud mannetje verkleed
oogstte hij veel succes. Dit onderdeel van een groots
feestspektakel staat hem nog vers in het geheugen.
Het programmablad van dit feest, dat jarenlang deze her-
innering levend heeÍt gehouden, is helaas door omstan-
digheden zoek geraakt. Zijn vraag is nu de volgende:
heeÍt één van de oud-leerlingen misschien nog een
exemplaar ter beschikking? Een origineel zou natuurlijk
prachtig zijn, maar ook met een kopie is de heer Meijerse
al heeltevreden. Naspeuringen op de Beatrixschool heb-
ben helaas niets opgeleverd. U kunt rechtstreeks contact
opnemen:
tel. 533 05 18. We zijn benieuwd!

Jubileumavond'l 948, Beatrixschool

INGEZONDEN BHIEF

Wij dachten altijd, dat de hond uit laten al Íietsende over
de stoep het toppunt van gekte was.
Maar...
het kan nog gekker!!!
Stap in je auto, zet de deur op een kier en maak lang-
zaam rijdende rondjes door het Duinvlietbos en laat zo je
hond uit.
Neem een hond, dan blijf je in beweging.
W. de Braal

Mensen in Nood

De kledingactie voor Mensen in Nood die op zaterdag 3
mei op de Ramplaan is gehouden, heeft 2500 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 eind oktober een kle-
dinginzameling te organiseren 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

Noorder Tuindorp S laan
Hoe zit het nou toch, met die "s" van de Noorder, Ooster,
Zuider, M idden en Tuindorp slaan? ? ?

Tja. Taalkundig kan die "s" er gewoon staan (vergelijk het
maar met DuinvlietSpad oÍ Brouwergkolk, maar daarte-
genover staat weer Bloemveldlaan zonder "s".
Dat is een kwestie van gewoonte. Volgens de
Woordenlijst Nederlandse taal (het zogenaamde "grpene
boekje") zijn er talrijke samenstellingen waarin sommige
taalgebruikers wel een "s" uitspreken en andere niet
(tijd(s)verschil, wijkraad(s)vergadering). Op grond van
deze uitspraakvariatie behouden veelwoorden dan twee
gelijkwaardige spelling(s)mogelijkheden. Maar wat is er
dan in het Ramplaankwartier aan de hand? Tot 1927 was
deze wijk Bloemendaals grondgebied, en in een raadsbe-
sluit van 12 juni 1921 heeÍt de Bloemendaalse Raad
deze lanen Tuindorpslanen genoemd, dus met een "s".

Dat de bewoners zelÍ de "s" al sinds jaar en dag niet uit-
spreken (geruggensteund door de straatnaambordjes, en
taalkundig ook juist) zou voor de Haarlemse Raad c.q. de
straatnaamcommissie dus geen reden hoeven te zijn de

bordjes te vervangen. Maar omdat Bloemendaal destijds
voor de "s" heeÍt gekozen, geeft dàt besluit uiteindelijk de

€

Annelies Homburg
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rodio o.a.: . Akai
. Aristona . BNS

. Mission . Panasonic

. Philips. Pioneer

. Sharp . Sony

. Technics

AUIIIÍl-UIDtll
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Voor beter beeld en geluid...
E I G E N SE RVI CE WE RKP LAATS
Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 02S Sgagtgl

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je b'rj 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 !

Dit alles met ionoens van ie eigen leeÍtijd
en ondar deskundige leiding I

PADVINDERSVERENIGING

CEM ERON§-DU ÍNZWERUER§
Overveen

Voor
Welpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informatie:
Welpen 7 tlm ll jaar
Fred Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I I Um l5jaar
l lonoro Collct 023 3 18489

Kom eens kijken !

Camerons-Duinzwervers
Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(Bij Kraandc lek)

Camerons-Duinzwervers sinds l92l
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Je zult Ínaar een bouungarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouwing brengt onzekerheden met zi(h mee. Gaat àlle5 wel qoed? Ur'ordt het bouw
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seen risico, màar een àànnemer die u de zekerheid van een bouw- BitiJirf,
sàràntie kan bieden Dèàrmee wordr etke betoíte een harde saranrie. G A }l /f N T
Err dat loor nraar / ?5 Ll nroer .lleer hli r !i.o op a,, roop r"."e-t. -!

dat alles q€woon qoed qààt Meeí w..t€n oveÍ cle bouwgarantie in h.1 l,
alqenreen en onze slàèt !èn d enst in het bitzonder? Aa.zel ntet om even .onta( t op te nc,nen

Vertrouwen is goed, een bouuvgarantie is zeker

bl van der Linden 8, Zn
Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken

Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat 4, 201 1 LH Haarlem, Tel.: O23 - 531 76 44

ÍooDgieter6 - inetaÍÍatieÍcbriii iirmo Iof f mon

m
L I
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haartem Tet.023 5243472/5251003

be1 voor meer infonnatie of rrlbfijvende offerte. ,
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LandschapsbeheerPlan
Westel ii k Tu i nbo uwgebied

a-I)
D ln 1995 heeÍt de gemeente Haarlem per stadsdeel een

wijkperspectieÍplan vastgesteld. Het gehele

Ramplaankwartier, inclusieÍ het Westelijk

Tuinbouwgebied, valt onder het wiikperspectieÍplan

Haarlem Zuid-West. Dit plan is een gezamenlijk product

van ambtenaren, wijkraden en bewoners'

Het plan omvat een toekomstvisie voor de komende 15

jaar.
ilet maken van een landschapsbeheerplan voor het

Westelijk Tuinbouwgebied is een vervolgopdracht vanuit

het wijkperspectieÍplan Zuid-West' Onder het Westelijk

Tuinbóuwgebied wordt in dit verband verstaan het gehele

tuinbouwgebied globaa{ gelegen tussen

Randweg/Zij lwe g/Kofi e Ziilweg/bebouwingsgrenzen
RamplaànkwartiàrElswoutslaan/bebouwing Oosterdui n'

Het Landschapsbeheerplan wordt gemaakt in kleine bij-

eenkomsten dbor deskundigen, zowel bewoners als amb-

tenaren, op het gebied van "groen"' Eenmaal per maand

is er in het "badhuis" in de Leidsebuurt onder verantwoor-

delijkheid van stadsdeelorganisatie Zuid'West een grote-

re bileenkomst met "leken"-bewoners, de zogenaamde

klankbordgroep, waarin de vorderinEen van het

Landschapsbeheerplan worden besproken'

Alvorens daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan,

moet er een zogenaamde planopdracht gemaakt worden'

ln de planopOraint wordt aangegeven hoe de aÍdeling

Natuur en Landschap van de Gemeente dit beheerplan

wil realiseren in samenwerking met onder andere de

bewoners van de omliggende wijken'

Op 2 junijl. is de nota in het College van Burgemeester

en Wethouders behandeld.
Met belangstelling wordt de reactie hierop tegemoetge-

zien.
De laatste tijd doen immers vanuit de politiek verhalen de

ronde dat hót Westel'rjk Tuinbouwgebied in de nabijè toe-

komst (na de verkiezingen van volgend voorjaar) mogelijk

voor wonin§bouw bestemd moet worden' Het bebouwen

van het Weitefilf Tuinbouwgebied komt echter niet voor

in het LandschaPsbeheerPlan...
ln de volgende wijkkrant zullen we inhoudel'tik ingaan op

de planopdracht van het Landschapsbeheerplan: wat

houdt hei Landschapsbeheerplan van en voor het

Westelijk Tuinbhouwgebied in.

Wijkvertegenwoordigin g Ramplaankwartier

in klankbordgroep Landschapsbeheerplan
Westeliik Tuinbouwgebied
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Cursussen, lezingen
en workshops in:

CenÍrum vooÍ volwosseneneducotie
kunst en cultuur
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cO-creotiviteit

-tqlen
-informotico
-bridge

VOLKSUN IVERSITEIT HAARLEM
I
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KENNIS

en verder:
-reizen
-cursussen voor kin-
deren

Leidsevo ort 220
Hoorlem Tel. 023 - 5329453

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP ADVIES

EN 1oo% SERVICE' ROLLAND

MEER DAN EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
. REPARATIES
. ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor alle soorten Philips gloeilampen, TL buizen en elektra-materiaal

AG DE HAAS RAMPLAAN 46 TEL. 524 05 53

C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023)5356812
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lk weet nog dat...

...de bevrijdingsfeesten in augustus 1945 een groots
gebeuren waren! Grote pret was er rond de spontaan
opgerichte vrouwenvoetbalclub.
Hoewel ... voetbal? De tennisrackets en mattenkloppers
zijn wel zéér bijzonder...
Oudere buurtbewoners zullen ongetwijÍeld nog een groot

aantal gezichten herkennen!
Boven, van links naar rechts:
Mien van der Klugt, Annie Bloemzaad, Lenie van Roode,

Emmy van Maris, Rie van Kleeff, Rie Giebels, Truus van

Kessel, mevrouw Wassink, Rie van Kessel, mevrouw

Rotteveel, mevrouw Weerets.
Daaronder: Miep der Moel (met stropdas), mevrouw

Koster, mevrouw Houweling.
Daaronder de twee doel"mannen" mevrouw Kroon en

mevrouw Stats.
Liggend: mevrouw Hos, Tootje Boon, mevrouw Moerkerk,

Coby van Maris, Nelvan Kessel, mevrouw Brand'

Bron: Mevrouw J.van Kleeff

Smederij Plukker
Weet u het nog? ln het boek over het Ramplaankwartier
wordt het al gememoreerd. ln de zijmuur van smederij
Plukker, op de hoek van de Hospeslaan en de Kofte

Zi.ilweg, is een zogenaamd "jaartalvers" gemetseld. De

grootste letters vormen samen het jaartal 1774,he|iaar
van de eerste steenlegging door de zesjarige zoon van

de toenmalige eigenaar Crevenna.
Met dank o.a. ook aan de familie Stubenitsky volgt hier

nog eens de juiste berekening.

DoUWTSTE VAN CNBVPNNCS SPRUIJTEN

Vnn INr zESDE leen GETREEN

Lac IN IUNIJ D'nrRsrrN srEEN

VeN HEr LUGTHUIJs oP zIJN nUIJTPN

U=5,W=2xU=10, lJ=2
Romeinse cijfers:

I = 1, V= 5, L= 50, c = 100, D = 500

D+U +W+V+C+V+U+ I J = 500+5+2x5+5+1 00+5+ 5+2 = 632

V+l+D+l =5+1+500+1 =507

L+l+l+U+lJ+D =50+1+1+5+2+500 =559

V+L+U+U+IJ+U+IJ =5+50+5+5+2+2+5+2 = 76

1774



Eetcafé
't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollan dse sfeer

Uitstehende keuken

7 dagen per weeh geopend

Oak zaaluerhuur

Ramptraan 125, Flaarlem
telefoon: A23 5240532

0tÍ ts Htr sïiltB00t u00R 0ER0[G[UJÍ
GEZoilo rEtil(ER 8R000

srNDs 1918

Bent u ook lid van de club voor gezonde,smakelijke broodeters?
AIs udicht inde buurtrran eenrran onze Oude Bald<ershuyzenwoont

" Dan ziLu helemaal gebald<en"

TIEEI'íSTEDE
Binnenveg 140 annex Konditorei restaurant
SÀITmPOORT

Bloe[Endaalsestraatveg 85
OVERVEEiI
Nieure Dj eÍiber-Bloemendaalseweg 247

Bakl<er vd Voorennaakt lrantrage eters grageeters
De roep aan tafel

"Van der Vooren, nog een sneetje"
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HÀÀRLEM
Gen. Cronjestraat 158. annex croissanterie
KritzingÍerstr. 37 Indischestr. 95 cen. Spoorl. I
Hoogen oerdstr.45 annex croissanterie
Schourtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 Bakkerstraat 16
Zijlweg 24 annex croissanterie



Praatie bii het Poortge-
bouw
""..wat naties en droogies in Elswout"

Opnieuw is Leo Dedding, bosopzichter van landgoed

Eiswout, onze gids bij een rondwandeling om u te laten

meegenieten van al het prachtigs wat dit terrein ons te

biedàn heeft. Alhoewel... het wandelen is deze keer

beperkt gebieven tot aan de aanlegolaats achter het

poortgebouw, en hoewei u als bezoeker helaas nte! het

gun"àgun mag smaken gezeïen in een hooiie vanaÍ het

u;ater r"ond te kijken, zijn er weer zoveel opmerkelijke

natr-:unr,londertjes de moeite van het bespreken uraard'

Jaï wi1 u dat niet willen onthouden^

!n onze vorige wilkkranl meldden we ai rlat de waterstand

rn Elswout zlr uniek is. Doordat de waterhuishouding uit

kwelrruater is opgebouwd, en daardoor een vqg[e waters-

tand heeÍt van een halve meter §oven het Amsterdams

Peil,isditeeneldoradogewordenvoorallerieibijzondere
waterplantensoorten.
Omdat bi1 een "normale'' waterstand het niveau door de

invloed van derden (denk aan waten'vinning, en gebruik

cioor boeren) nogal kan wisselen, is deze vaste waters-

tand voor de Engelse landschapsstijl, (het idee achter dit

landgoed, ontwikkeld door Michaelis) o a' ideaal voor het

"aÍlof,en" van de graslanden naar het water toe, zonder

gevaar voor droogvallende grond.

ln het water zelÍ (soms ilzerachtig, rood van kleur omdat

het kwelwater is) huizen talioze vissoorten' Als u er even

de tild voor neemt, ziet u ze vanzelÍ: het voorntle' de

snoek, en, heel opvallend natuurlijk, de grote karper met

zijn enorrne luchtbellen' Schubkarpers, spiegelkarpers,

boerenkarpers: alle soorten zijn aanwezig, ooit "geleend"

van de Amstedamse Waterleiding na het dempen van het

Van Limburg Stirumkanaal.

Overigens: Elswout kent maar lieÍst 18 bruggetjes - waar-

van dé originele bouwtekeningen nog steeds op het land-

goed zelÍ bewaard worden in het archief - en 6 prieeltjes'

Één ,un deze prieeltjes, even ten noorden van het Grote

Huis ("Leonora" genaamd, naar de maker Leo van

Noort), had oorspronkelijk op de Tempelberg behoren te

staan: de heuvel nog iets noortJerlijker gelegen' Maar ook

hier komt het met het gekleurde glas goed tot zijn recht'

Op het moment dat u deze wijkkrant leest, zijn de gras-

landen inmiddels gemaaid. De boterbloemen, het Íluite-

kruid (onder de bomen omdat de grond er wat minder

arm is1, de prachtige ereprijs en de (met opzetl) uitge-

zaaide margrieten: alles heeÍt weer staan pronken'

Overigens: oudere buuftbewoners kunnen zich misschien

herinÀeren dat het vroeger normaal was dat een weiland

wit zag van de margrieten. Door het gebruik van kunst-

mest ii dat op het gewone boerenland vriiwel verdwenen

(koeien eten geen margrieten.".), maar over een paar jaar

zal Elswout weer wit zijn van deze bloemen^ Wat ook

terug zal komen, ziin de padden. Aangetrokken door het

zuivóre water komen ze vanuit de KoningshoÍ in steeds

grotere aantallen binnen, bij het oversteken van de weg

leholpen door de Íamilie Luntz en groep 8 van de

Beatrixschool.
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Vingerhoedskruid Gevlekte orchis
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Pijlkruid

Nog even terug naar het water. Varend tussen de water-

vioiíeren, het waterdrieblad, de krabbescheer, het

p',iflruiA f.i|.end naar een enorm veld vol vingerhoeds-

iilO-"n hier en daar al een orchidee (o'a' de keverorchis

en de gevlekte orchis), vallen twee in het water §eplaats-

te beel-clen op. Beide zijn gemaakt door de Haarlemse

beeldhouwer Joris Verdonkschot"

Lees verder oP Pagina 16
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Jeune Íemme nue

assise comme
Flandrin

Ereprijs Waterviolier Waterdrieblad (J.Verdonkschot)
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lets meer naar het westen is sinds kort een 3_ meter
hoog en 800 kilo zwaar, van piepschuim(!) met gips ver-
vaardigd kunstwerk geplaatst door de Haarlemse kunste-
naar Ramon Spierings. Onder de naam "Les Amants',
kunt u dit werk nog tot oktober bewonderen. Meer inÍor-
matie over beide kunstenaars en hun werk kunt u vinden
in het poortgebouw. Wijwensen u veelwandelplezierl

Annelies Homburg

Roos (J.Verdonkschot)

WIJNHANDEL

SEDËRT 1 987

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overueen
Telefoon 023 525 22 90

Rampertjes
OWgtXE hondenlieÍhebber wil vóór in de middag van 's
maandags Vm vrijdags onze uit de kluiten gewassen
Mechelse herder mgt de roepnaam Sippe uitlaten?
Sippe zit nu de hele dag binnen aangezien zijn
(pleeg)baasjes.werken. Hij zou het fijn vinden als u hem
tussendoor wat aandacht wilt geven en hem uit wilt laten.
Reacties graag teleÍonisch na 18.00 uur op 524 68 98.

OSpOeOt Gevraagd: huishoudelijke hulp voor oude
dame in Ramplaankwartier, 1 x perl4 dagen voor 3 uur.
Tel.524 33 18.

oopRoep
Hebt u misschien wat vrije tijd over? U vraagt zich af:
hoezo? Wel, ik ben een vrouw van 54 jaar die van haar
dokter te horen heeft gekregen dat zij niet meer beter kan
worden (kanker). Nu wil ik de 'Max Gerson therapie' uit
Amerika gaan doen. Deze is zeer intensief en ik heb daar
veel hulp bij nodig (v.n.l. het wassen, schrobben en snij-
den van groenten, en daar sap van persen, electrisch).
Uw teleÍonische reactie is van harte welkom
(tel: 023- 57307705).lk woon in de Ramplaan.
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Leendert Meeszstraat 106
2015 IT Haarlem
Tel: AB-524 50 14

Fax:023-524 50 14

Mobiel: A6-52 804 683

Licht- kracht- beveiligings- en
noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

C.STAPEL
c o
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aties o leaflets /pamflettsn o (wens)kaarten etc.

,2015 HL Haarlem, tel. + fax | 023 5 246 313
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