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RAA/I PLAAN
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Ot,erveen bii het Bruggetje.
De Hospesl:rug oyer de Brauwersvaart, met de herberg de Gouwe Leeuw.
Gravttre nanr Hubert Schouten, ontstaan ornstreeks 1770.
Bron: "Een kabinet van Haarlemse gezichten", Alphen aan den Rijn 196g.
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Ramplaankwartier
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Wijkkrant
524.7230
524.6313
524.3998
524.5096

,Annelies Homburg

Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

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

§tichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

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

84.82.63.030
2459

112
531 .9191

515.2666
524.6899
531.3233
511.4s45
524.1734
512.2165
515.5600
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Kopii
De volgende wijkkrant verschijnt in de week
van 15 december. Kopij kunt u inleveren
Vm1 december oP de adressen
Hos peslaan 44 en Bloemveldlaan 43
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Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst
Hout & plantsoen:
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

E

524.3262

Gemeente Haarlem
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EEN UURTJE

Postbus 6158
2001 HD Haarlem
524.1915
524.5221
524.8228

Algemene telefoonnummers
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Nieuws van

de

Wry kraad

l-{et is de rneesten van u vast wel opgevallen.

De atrto's/caravans iangs de Randweg zijn weg. Wij zijn
:o drt moment niet op de hoogte van de stand van zaken
i..lssen gemeente en de eigenaar van de grond. We
ilxopen echter dat de verwijdering deÍinitief zal blijken te
zijn.

erkeei'smaatregelen
'.'.1'ge wijkkrant hebben we u opgeroepen om uw
: ' -: re geven over de gevoigen voor onze wijk van de
' -= :. r) maatregelen die getroffen zijn om het strand='- =?' ,,an en naar de Zeeweg in "goede" banen te lei,=' I aarcp zijn een twintigtal reacties binnen gekomen"
.- =i,-r eenduidig beeld is beslist geen sprake.
- = -:gelijkheden met betrekking tot de hoeveelheid
-'-..i komen in de reacties voor: het is geiijk gebleven,
= s minder. het is meer. Hrer wreekt zich dat door de
- =':s: verkeer en vervoer geen verkeersonderzoek is
-:raan voor en na de verandering. Er kan geen vergelij. -: ''^rorden gemaakt op basis van cijfers.
-' s wel meer eenheid over de onwenselijke situatie die
. ,-tstaan bij de aansluiting Elswoutlaan, Ramplaan en
= {:r1e Zijlweg. Het blijkt mogelijk om, komende uit de
: .,', -rrtlaan, achter de haaientanden om, de Ramplaan
- = ' jden. Dit levert met name voor"voetgangers en Íiet.

- i:

een gevaarlijke situatie op.

,,= -eoben ons uitgesproken om in de evaluatie met de
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tlet ttinbouwgebied
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.genwoordiger van de gemeente te benadrukken dat
ierkeersmaatregel niet definitieÍ wordt totdat een

j-snde verkeersonderzoek heeft plaats gehad.

kingsverband tussen een werkgroep van betrokken
Ramplaanbewoners en de wijkraad.

Bouwaanvragen
Elke maand bespreekt de wijkraad één of meer bouwaanvragen.
Bouwaanvragen voor bijvoorbeeld dakkapellen oÍ uitbouwen op de begane grond, die bewoners van onze wijk
indienen bij de gemeentelijke dienst. Deze bouwaanvragen worden vervolgens door de dienst onder andere ook
aan de wijkraad voorgelegd om advies. Meestal merkt de
indiener daar niets van. lndien de wijkraad geen bezwaar
heeÍt of geen bezwaar heeÍt vernomen van de directe
buren van de indiener, reageert ze niet. Geen reactie
betekent: geen bezwaar!
ln enkele gevallen geeft de wijkraad een negatief advies.
Dit wil overigens niet altijd zeggen dat de aanvraag ook
wordt aÍgewezen.
Omdat er onduidelijkheid zou kunnen bestaan over ons
advies, volgen hieronder de richtlijnen die we daarbij hanteren:
Geen bezwaar:
dakkapellen aan de achterzijde van de woning
uitbouwen: op de begane grond aan cie achterzijde 'ran
de woning en aan de zijkant, op de achterste helÍt van de
wonrng.

Reden van "geen bezwaar": een en ander tast de openbare ruimte en het groene, tuinstedelijke karakter van
onze wijk niet noemenswaardig aan.

Alle bouwaanvragen die betrekking hebben op andere
Ramplaan

le

verkeersmaatregelen hebben tijdens de aÍgelopen
:,',ee wijkraadsvergaderingen ook geleid tot uitgebreide
::nandeling van de verkeerssituatie in de Ramplaan tus.=- de Kofte Zijlweg en de Rollandslaan.
..:schillende bewoners hebben aangegeven last te heb::- .'an het verkeer. Er is sprake van gevaarlijke situ.' =. :mdat er te hard wordt gereden. Ook heeÍt men last
..-- :.:r-llingen die ontstaan ten gevolge van het slechte
,,::r:., ,','aarover dat verkeer plaats vindt. De bewoners
- - -:.' ;"aag verkeersremmende maatregelen genomen
:e overlast in te dammen. De wijkraad kan zich
-:- r:.1' ' , - rrn en heeÍt aangegeven dat dat het best kan
. '.=- ::,',erkstelligd door te komen tot een samenwer-

zaken dan hierboven aangegeven, worden docr de wijkraad tildens de maandelijkse vergadering besproken in
het kader van het bestemmingsplan.
Voor de goede orde: daaronder vallen ook bouwplannen
rn het tuinbouwgebied. Zoals biyvoorbeeld (tweede)
bedrijfswoningen en de uitbreiding van Bakker Myriantha.
We hopen dat dit stukje wat duidelijkheid geeft over de
manier waarop wij omgaan met bouwaanvragen. Mocht u
toch nog vragen hebben dan zijn wij natuurlijk bereid dat
nader toe te lichten.
Derk de Vries
Voorzitter Wijkraad
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UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
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Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem
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C"STAPEL

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

Leendert Meeszstraat 106
2015 JT Haarlem

Tel: 023-52450

14

Fax:023-524 50 14
Mobiel 06-52 804 683
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Telefoon O235244210
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Reisburo Van Limburg

Wij nemen de tijd voor

LI.

U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

voor kwaliteits textiel en service naar:
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

MA-VR
ZNT

Openingstijden:
09.00 uur - 17.30 uur
10.00 uur

-

16.00 uur

ToeÍkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede spanenheuvel'
Bloemendaal

Tel:023-5252838
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Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM
Telef oon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o,a. TenCate- Hollandia, Ringella-Robson,
Pastun€tte-Lovable, C n derel lea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding
i

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

Nieuws uit

O

de wiik

uderencontact Overveen

Programma tot en met december 1g97:
Dinsdag 4, 11, 18 en
november

25

Dinsdag 2 december

14.00 - 16.30 uur Sociëteit

14.00 - 16.30 uur St.Nicolaas-

viering (met een hapje en een

Stichting vrienden van de
Blinkert

drankje)
Dinsdag 9 en 16 decem-

14.00 - 16.30 uur Sociëteit

ber

Vrijdag 19

december

onder leidinE van Kapitein
Keizer, bij ons op bezoek.

Activiteiten tot en met december 1997:
l',laandag 3

november.1

g.30 uur Symphonie-orkest

Maandag 17

november

Zaterdag 24

november

l"4aandag 24

november

Dinsciag 25

november

Woensdag 3
lr4aandag 8

december

december

Kerstviering in het kerkelijk
centrurn aan de Ramplaan
'108. Deze middag komt het
koor van het Leger des Heris,

Op dinsdag 23 en 30 december is er geen socièteitsmiddag vanwege Kerstmis en Oudjaar.

20.00 uur Kaarlen VSB
Braderie

Nieuws uit de speeltuin

10.00 uur Cluistra

SPtrELTUINVERE

19.30 uur Toneelgroep Oona
19.30 uur Sinterklaas

&@ffiffig

20.00 uur Kaarlen VSB
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Uitnodiging

Er is weer wat te doen in de speeltuin. Noteer vast in de
agenda:

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op
maandag 10 november a.s. om 20.00 uur in de Blinkert.
Wij willen u inÍormeren over onze nieuwe bouw- en verbouwplannen.

Dinsdag 30 december komt er om 14.00 uur een goochelaar met een Íantastisch optreden in onze speeltuin. Lees
voor meer informatie de volgende wijkkrant.

C.J. van Gendt,
C irectrice

Lidmaatschap:
Er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van de speeltuin.
ls uw geztn nog geen iid van de speeltuin, vul dan snel
bijgaande bon

in

Expositie

ONZE SPEELTUIN MOET BLIJVEN!

J:

Wij worden dus lid voor f 35,- per jaar per gezin

'-

Familie:

andgoed Elswout presenteert van 18 oktober t/m g
- :',,'ember een groot aantal plaatselijke kunstenaars
'.-rrst op locatie". Elke zaterdag en zondag van 11.00 tot
l0 uur kunt u werken bewonderen van Max Koning,

,',

Adres:

-

Sterrenburg, Joris Verdonkschot, Maaike Wentholt,
',',' eke Ratsma, Aart de Ruig, Henk Wilbrink, Saskia
S - ier, Hans de Bruin, Marijke Visser, lna van Offeren,
',','.anne Oppelaar, Monique Dukker, Leny Koper,
'.' ': e Gestel, Marit de Jongh, Guusje Hamelynck,
-=- lcr Franklin, Erica de Kat Angelino en Lideke
.=- - ja Deze laatste twee zijn ook veranlwoordelijk voor
: ' - a: eÍ Bovendien vinden speciale happenings plaats
' =' 2 november a.s., het kunstlijn-weekend. Een kijk-: : t:Zekef waafdl

Postcode: Woonplaats
Telefoon:

Aantal kinderen:
lk ben bereid (in geval van nood) 's een middagje te helpen bij een activiteit: jal nee

)r

lnleveren: Gerda Duits, Van Raephorststraat 19 oÍ bij
speeltuin Overveen.

Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:
- Diverse stamPPotten

éLau

- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 sooften soeP

Ramplaan 40

- Super lasagne

Haarlem

- Bami - Nasi- Macaroni

tel. (023) 524 79 93

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

WIJNHANDEL

ar
12
v. ZeggélenPlein 96
Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstiaat

SEDERT 1987
Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

,L

rIí W.G. POTZE

Texaco Selfservice Station

'
-

tel:5364902
tel: 5360700
tel: 5364337
tel:5241063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.

Herensingel6 -

tel: 5368441

service e kwaliteit

TEXACO

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel.023 -5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

-fruit

Wherever you So,
go Texaco

ffiW
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Zkeer' Per week
bij U in de sffaat

Graagtot ziens
tel: 5378212
service

s

kwaliteit

Steunpunt voor Ouderen
Haarlem Zuid-West
Wie wil ons helpen?
Wij zoeken gastvrouwen voor onze huiskamer. Welke
dames voelen er iets voor om gasNfouw te zijn op het
Steunpunt voor Ouderen, met name op de dinsdagmorgen.

Om onze clubs e.d. goed te laten lopen hebben we mensen nodig die ons een handje helpen om als gastvrouw
mensen te ontvangen met o.a. koffid, thee, soep maken
en nog veel meer. Kofiom voor oudere medemensen een
gezellige huiskamersÍeer creëren.
Tevens zijn er nog plaatsen vrij bij onze cursus Engels op
de dinsdagmorgen vanaf 11 .45
uur.

Voor inlichtingen kunt u bellen van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 10.00 uur, tel. 5324261. Ons adres is
Van Oosten de Bruynstraal2 I hoek Westergracht, 2014
VS Haarlem.

Van de gemeente
De gemeente krijgt een steeds grotere zorg voor de
jeugd. Jeugdbeleid staat dus in de aandacht. De
gemeente vindt het belangrijk om dat samen met de
jeugd vorm te geven. Ook wil de gemeente weten wat er
onder de jeugd leeÍt.
Jongeren weten vaak niet hoe zij de gemeente moeten
benaderen. Ook is niet altijd duidelijk voor welke vraag ze
bijwie moeten zijn.
VanaÍ september 1997 is dit geen probleem meer. Toen
is het teleÍonisch spreekuur van de contactambtenaar
jeugd gestart. Op elke woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur is de contactambtenaar als eerste aanspreekpunt bereikbaar onder telefoonnummer 023-51 51479.

Opmerking
Voor de volgende onderwerpen kunt u terecht bij de volgende teleÍoonnummers:

. Het aanvragen van ontheffingen voor het opbreken

van

de openbare weg. Sector Gemeentewerken, Zuider
Buiten Spaarne 22, fel. 515161 7.
. De gemeenteiijke groenraadsman, Kleverlaan 9, tel.
52581 B1

.

.

De plaagdierbestrijding, Oudeweg 93, tel. 5180159.
Spreekuur van 13.00 - 14.00 uur.
. Het maken van aÍspraken voor het ophalen van grof vuil
en vragen en klachten omtrent het ophalen van huisvuil,
Oudeweg 93. tei. 5180'180.
. Vragen over de ievering van water moeten aan het
Waterleidingbedrijf (WLZK) worden gesteld, tel. 5201 300.
. Vragen over de levering van gas, elektriciteit en kabeltelevisie moeten aan het Energiebedrijf Noord-West (ENW)
worden gesteld, tel. 5464646.

Kleurwedstriid
De kleurplaaiwedstrijd heeÍt twee welverdiende winnaarr
opgeleverd.
Ke vin van de Logt (B jaar) en Anna Kuling (6 jaar). Jullie
prachtige kL;nstwerken hangen in de wijkkast, zodat
iedereen kan z en hoe goed jullie 1e best hebben geila.an
En...1e prijsje heb je nm doeis al.
GeÍeliciteerd. nooi'1

Je kunt bijvoorbeeld terecht met de volgende vragen
We willen meer activiteiten voor jongeren in de buurl!
Wie regelt bij de gemeente de speelvoorzieningen?
De auto's in onze straat rijden te hard. Bij wie kunnen we
terecht?
Bij ons voetbalveldje ligt altijd hondenpoep. Etc.

Beste bewoners van het Ramplaankwartier,
U kunt helpen uw wijk er goed verzorgd te laten uitzien.
Zodra u merkt dat er bijvoorbeeld een kuil in de weg zit,
oÍ vindt dat het riool stinkt, meldt dat dan aan ons.
Zwerfvuil, oÍ andere overlast welke u ook niet prettig
vindt, kunt u aan ons doorgeven. Maar ook voor vragen
waarom bijvoorbeeld de bomen gesnoeid worden, overhangend groen, oÍ waarom er nog steeds een plas water
voor uw deur ligt, kunt u bij ons terecht.
VanaÍ heden staan wij elke werkdag voor u klaar. U kunt
dan bellen naar:
Meld- en lnÍormatiepunt Centrum / Zuid-West
Telefoon: 5115070 Fax: 5115079
Met vriendelijk groeten,
Lex Pepping (Stadsdeelcoördinator Centrum / Zuid-West)

Mensen in Nood

Kledingactie

Elk jaar kornen niet alleen onze medewerkers maar ook

een groot netwerk van vrijwilligers in actie om voor
Mensen in Nood zoveel mogelijk kleding in te zamelen.
De nzamelactie wordt gehouden op:
Zaterdag 8 november a.s., 10.00 - 13.00 uur, bij de
Hervormde Kerk aan de Ramplaan.
We geloven in eigen kracht. Kracht van de mensen ter
plekke, van de lokale hulpverleners, van onze vrijwilligers
én uw kracht. Om te helpen zo veel mogelijk goede, nog
draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens
naar de plaatsen van inzameling te brengen. En die
moeite is het waard. Juist voor Mensen in Nood.
Met ingezamelde kleding, maar ook als u iets wilt vragen
over de inzamelingsactie, kunt u altijd terecht
Wtu
: ",YË
bij de Kledingactie van Mensen in Nood:
ar;.§r:Y:}f:
Catsstraat 21, 5216 JT 's Hetogenbosch,
tel. 073-6142208, Íax 073 6122475.

Íiqnl«anssn
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Riolerin gswerkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

E
Lid vÏ,ll

Tel. 023 - 524 23 44

N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem

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

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KE,MPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra kgrting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkóiting

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

HAARLEM

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
HAARI.EM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

UNIE INKOOP COMBINATIE, HAARLEM B.V

Uw voordeel bij vele rvinkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN
023 - 527.74.00

IW
'-:.;,:tirii'.,'- -.:.
=

,,

iaa::=,,..

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 1516

Rampertjes
Spelregels Rampertjes
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier. Op de redactie-adressen Bloemveldlaan
43 of Hospeslaan 44 betaalt u vooraf Í S,- (max. S regels)
oÍ Í 10,- (max. 10 regels), te samen mpt het inleveren van
de tekst.
Niet-commerciële mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Tip!
Kent u iemand die iets te vieren heeft? HeeÍt iemand iets
bijzonders gedaan, vindt u dat er wel eens een pluim uitgedeeld mag worden of iemand in het zonnetje gezet?
Zijn er "lopende zaken" die wat meer aandacht verdienen? Belt u ons gerust: wij praten graag met u oÍ komen
bij u langs.
Annelies Homburg, 524 72 SO
Jacqueline Moerkerk, 524 50 96

Brieven
Ramplaankwartier is geen
Racecircu it

beweerd wordt. Daarbij hoef ik alleen maar te wijzen op
de situatie in Vogelenzang, waar rnidden in het dorp verkeersdrempels aangelegd zijn. Op een zomerse dag
komen daar meer bussen langs dan in onze wijk in een

Het is de afgelopen jaren steeds drukker geworden in het
Ramplaankwarlier. Dat merken vooral de mensen die aan
de Rollandslaan en het noordelijk deel van de Ramplaan
wonen. Deze wegen worden als doorgaande route
gebruikt. De drukte is vooral merkbaar op dagen met
mooi weer, wanneer veel mensen zich per auto naar het
strand spoeden en aan het eind van de dag huiswaarts
keren - tot diep in de nacht. ln de Ramplaan en de
Rollandslaan wordt ook regelmatig veelte snel gereden,
en dat niet alleen als het mooi weer is, maar het hele jaar
door. Het is een wonder dat er nog geen ernstige ongelukken gebeurd zijn.
Het Rafurplaankwartier is een woongebied, waar geen
doorgaand autoverkeer thuishoort en waar met gepaste
snelheid gereden moet worden. Hoe bereik je dat? Dat
bereik je niet door de politie controles uit te laten voeren.
De politie legt geen prioriteit bij de handhaving van de
snelheid in onze wijk, en kan ook niet de klok rond controleren. Een veiliger wijk kan wel bereikt worden door
aan de wegen zelf het nodige te veranderen. Het lijkt mij
al een hele verbetering als in de Ramplaan en in de
Rollandslaan verkeersdrempels aangelegd worden. Deze
drempels zorgen ervoor dat automobilisten gedwongen
worden rustig te rijden. Bijkomend voordeel is dat onze
wijk niet meer zo aantrekkelijk is om doorheen te rijden
als je in de wijk zelf niets te zoeken hebt. Het is van
belang deze drempels zo snel mogelijk aan te leggen. De
aanleg van de bypass van de Zeeweg via
Brouwerskolkweg naar Zijlweg zorgt ervoor dat er een
groot aanbod van auto's is, die onze wijk met 80 km per
uur aansnijden. Ook auto's die van de Duinlustweg en
van de Elswoutlaan komen, zijn gemakkelijk in verleiding
te brengen om onze wijk in te schieten. Voor we er erg in
hebben is onze wijk een onmisbaar onderdeel geworden
van het wegenstelsel dat het gulzige Zandvoort moet
voeden.
Het maakt voor het aanleggen van verkeersdrempels niet
uit dat door onze wijk ook bussen rijden, zoals soms

maand.
Van verschillende mensen in de buurt heb ik al gehoord
dat ze het eens zijn met het probleem dat ik hier signaleer (te veel en te snel autoverkeer) en van de oplossing

(verkeersdrempels). Het gaat er nu om dit probleem en
de oplossing op de politieke agenda bij ons gemeentebestuur te xrilgen.
Er zijn vast veel meer mensen die het vele en snelle verkeer zat ziln n onze wijk. Hen wil ik vragen dit mij te
laten weten door het inzenden van een adhesiebetuiging
(zie onderstaand Íormulier) oÍ een teleÍoontje te plegen
(5243952). Samen met de wijkraad kan vervolgens het
gemeentebestuur benaderd worden. ln de volgende wijkkrant iaat ( weten hoeveel reacties binnengekomen zrjn
en wat de stappen zijn die verder genomen gaan worden
Ton Rutten
Ramplaan 19
2015 GR Haarlem

-x--Ad hes iebetuiging

Ook wij vinden/ik vind dat het in het Ramplaankwaftier te
druk wordt met autoverkeer en dat er te hard gereden
wordt. Wij/ik ondersteun(en) het idee om verkeersdrempels aan te leggen in de Ëlollandslaan en in de
Ramplaan, zodat in de wijk rustiger gereden zal worden
en er minder verkeer komt.
Naam:

Adres
Handtekening
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Voor beter beeld en geluid...
EIGEN SERVICE WERKPLAATS
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. Mission . Panasonic
. Philips. Pioneer
. Sharp . Sony
. Technics

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 iaar ?
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Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?
Dan kan je bij ons:
Viotten bouwen, pionieren, hikes lopen/fietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere
dingen leren en doen !
Dit alles met Lqggglg van je eigen leefrijd
en onder deskundiga leiding I

PADVINDERSVERENICING

CAM ERON §.DU Í NZWERUERS
Overveen

Voor
Welpen
Verkenners

le zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat geunoon goed

ai:

Een verbouwing brengt onzekerheden met zr(h 6e€ Gaat alles rtel goed? Wordt het bouw
plan wel precies volgens aflpraak uitgevoerd? En *'at gebeud er al!
de (orre(te uitvoeÍing een vers(hil vàn mening hebtl Neem daaÍom

geen risico, maar een aannemer die u de 2€k€rheid van een bouw-

Rowans

garantie kan bieden. Daarmee wordt elke beloÍte een hardë garantíe.

B(Ol'rl t

GARANT

dat voor maat Í 25,. U moet alleen het Íisi(o op de koop toenemen
dàt alles gewoon goed gaat- M€er weten oveÍ de bouwgaranlie in het
En

Bel voor informatie:
jazr
Welpen 7 tlm
Fred Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs
Um l5jaar
llonorc Collct 023 318489

ll

ll

Camcr

Kom eens kijken

!

Camerons-Duinzwervers
Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(Bii Kraantie lek)

alqemeen en onze staàt vàn dienit in het bijzonder? Aàrzel niet om even contàct op te nemen

Yertrouwen is goed, een bourrgarantie is zeker

l{ van der Linden & Zn

ons-l)uinzwcn ers sinds I 92J

n,"u*Oa-*_^a't"'
Aannemers van reslauratie-, onderhouds-: .
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat,l 201 1 Lts"n
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem TeI.023 5243472/5251003

bel voor meer infornratie of vrilblijvende offerte.
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lngezonden brief van M. Etzinga

Tuinen in het
Ramplaankwartier: ze vallen
in de prijzen
's Avonds voor zonsondergang nog even een blokje om

in het Ramplaankwartier; dat is genieten. Alleen aan de
voortuinen valt al veel te beleven. Geen tuin is hetzelÍde.
Er is een ware explosie van stijlen nu er zo veel in tuincentra te koop is.
Eén tuin valt op door de enorme diversiteit aan planten
en bijzondere objecten. Het is een romantische tuin. De

twee dennenappels op de toegangspoort staan voor gastvrijheid. De grote vijver in de voortuin is opvallend door
zijn afmetingen maar vooral door de rijke Ílora en Íauna:
vele soorten hosta's, water-vergeet-me-niet, gentiaan,
krabbescheer, kleine dotters, te veel om op te noemen. ln
de vijver zwemmen kooikarpers, goudvissen met zwarte
jonkies, vier tot vijÍ soorten kikkers, zelÍs een oranje, en
salamanders. Met de beelden en zitjes er om heen is het
een lust voor het oog. De planten bloeien een paar keer
per jaar en de karpers eten uit de hand.

Tijdens de open tuindagen op 21 en 22 juni, georganiseerd door de gemeente Haarlem, tuincentrum Bakker en
het Haarlems Dagblad is de tuin van mevrouw Jacobs als
eerste-prijswinnaar aangewezen. De bezoekers uit
Haarlem en verre omstreken vullen een beoordelingsÍormulier in en vormen daarmee de jury.
Waarom koos een meerderheid voor deze tuin?
De tuin is helemaal zelÍ aangelegd.
De hobby is tot een proÍessie uitgegroeid.
De grote diversiteit van planten en objecten vormen een
I
eenheid.
De tuin is uitstekend onderhouden.
De prijs, een reis naar Kopenhagen, heeft ze aanhaar
kinderen gegeven. "lk kan eigenlijk niet weg van mijn
tuin", zegt ze lachend. "Toch is het aardig om erkenning
te krijgen voor mijn hobby. lk heb trouwens zelÍ de eerste
prijs aan de tuin van mevrouw De Haas, ook in de
Ramplaan, gegeven".
Het Haarlems Dagblad, nota bene één van de crganisatoren, was wel heel karig met de vier regeltjes die aan de
eerste prijs werden besteed.
Maar ik neem aÍscheid van de tuin en mevrouw Jacobs
en vervolg m 1n wandeling over het koeienpad richting
Elswout. Wat wonen wij hier prachtig. Het uitzicht over de
weilanden naar Elswout is altijd adembenernend. Nu, in
de herfst, met de fel rode zonsondergangen en 's rÍiorgens de witte wieven waarop de koeien "drijven". S/e
kunnen toch met recht steilen dat wij een van cie nrooiste
plekken van Nederland wonen, en daar draqen onze tuinen aan bil
M. Elzinga
Foto: mevrouw Jacobs-Prins

Bedankje
Geachte Cliënten VSB Bank,
De ontwerpster van dit alles is mevrouw Jacobs-prins op
Ramplaan 77. Zij noemt haar tuin een tuun, omdat hij
geheel door hagen ingesloten wordt.
De hagen zijn op zich al een ondenryerp: geen rij coniÍeren oÍ liguster alleen, maar een kleurrijke mengeling van
laurier, coniÍeer, twee soorten hulst, taxus, meidoorn,
braam en weigelia. Een ander gegeven zijn de buxus
struiken: maar lieÍst 120 struikjes langs de oprijlaan en
speciaal gesnoeide buxus in potten. De pauw betekent
overvloed en schoonheid. De struikjes worden met zorg
gevoed en gesnoeid voor een perfecte vorm.
Mevrouw Jacobs wordt wel eens de bloemenvrouw
genoemd. Toen ze ruim 12 jaar geleden op de Ramplaan
kwam wonen, is zij met de aanleg van de tuin begonnen;
niet volgens een plan oÍ vanuit een geweldige kennis van
planten, maar uit pure liefhebberij. Stap voor stap, vanuit
de praktijk heeft ze "het vaK'geleerd. Nu, ruim 10 jaar
later, is de tuin volgroeid.
Deze toewijding heeft dit jaar een bekroning gekregen.

Langs deze weg wil ik u graag bedanken voor de leuke
en Íijne tijd die ik op de Ramplaan heb mogen meemaken tijdens mijn werk bij de VSB.
Dankzij u en uw vedrouwen heb ik dit met veel plezier
gedaan.
Met ingang van 15 november ga ik de VSB Bank verlaten. Ook wil ik u heel hartelijk bedanken, namens de heer
Hans Tolsma, voor de vele attenties die wij van u mochten ontvangen bij het sluiten van het kantoor Ramplaan.
lk wens iedereen die ons een warm hart toonde eert
goede en zorgeloze toekomst toe.
Vriendelijke groeten,
Yvonne Schoonderbeek
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Amnesty International
Schrijfavonden
Over de hele wereld schrijven mensen op schrijÍavonden
van Amnesty lnternational brieven naar regeringsleiders,
gevangenisdirecteuren, ministers, kranten, generaals,
maar ook naar gevangenen zelf oÍ hun familieleden. Die
brieven worden gelezen en hebben effect, niet altijd
meteen, soms alleen in de behandeling van de gevangene, maar er komen ook mensen door vrij. Zoals ChieÍ
Gani Fawehinmi uit Nigeria, die van juli tot september
1993 gevangen zat. HijschreeÍ in september 1993:
'lk wil u uit het diepst van mijn hart bedanken voor uw
zorg om mijn gezondheid toen ik gevangen zat in de
gevangenis van Kuje". Ook u kunt door zoiets simpels als
het schrijven van een brieÍ gewetensgevangenen moed
geven vol te houden, gevangenisdirecteuren aanzetten
hun gevangenen beter te behandelen, ministers aansporen de mensenrechten te eerbiedigen. Besteed één
avond in de maand aan Amnesty en velen zullen u dankbaar zijn. Elke laatste woensdag van de maand liggen
voorbeeldbrieven, enveloppen en pennen voor u klaar in
het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan. Aanvangstijd

Speciaal concert voor
Ramplaankwartier: muziek
voor kerk en kroeg
Op maandag 24 november a.s. om 20.30 uur geeft het
Weiland Ensemble o.l.v. dirigent Hans van Rutten een
speciale uitvoering in Het Wapen van Kennemerland aan
de Ramplaan.
Elke week repeteert dit à capella koor van 30 mannen en
vrouwen in de Wigwam naast de kerk. Min oÍ meer in het
weiland, vandaar de
zal zeke
Het programma staat nog
rieerd zijn.
dat
Het leek
idee om
lang-

ners van het

stellenden ook
De uitvoering
onder ons zijn. De
concefi kunt u
U bent van ha

WU

het

20.00 uur.

Goed nieuws!
Links van het poortgebouw bij de ingang van landgoed
Elswout viel de blik van de geïnteresseerde wandelaar al
enkele jaren op een mistroostige aanblik: de voormalige
aardappelkelder. Gelukkig is er goed nieuws. Na intensief
overleg tussen de beheerders, Staatbosbeheer en de
gemeente Bloemendaal is nu vrijwel zeker dat deze aardappelkelder in de oorspronkelijke staat gerenoveerd /
herbquwd wordt. Bovendien is er een prima regeling
getrofïen voor het gebruik ervan: poppentheater "De zilveren maan", dat momenteel bescheiden, maar indrukwekkende presentaties geeÍt in "Het grote huis", zal
medio 1998 hier intrek nemen.
Een gebruiks- en milieuvriendelijke oplossing dus!

Gefeliciteerd Jany!
Op 13 september j.l. werd onze redactie-medewerkster
Jany Hoomstra veölijd met een wolk van een baby:
dochter Rosanne is geboren.
Natuurlijk feliciteren wij Jany en haar man Geert Jan
graag met deze blijde gebeurtenis, ook al omdat zij de
afgelopen maanden zulk peíect vakwerk heeft
aÍgeleverd bij het opmaken van deze wijkkrant. Hopelijk
werkt dit alles inspirerend voor je, Jany , voor de
komende tijd!
Jacqueline, Jolanda
en Annelies

bis

c

ces

b

ais/bes
a

gis/as

U
g

f is/ges

::'.i:7ffi

!!Ë3lii}íi&iÈËit

lii

eis

f

fes

e

dis/es

^
-À

d

cisldes
c

,rcfu
,,.,t\,|,F,.,:

,;:..

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustieh gelegen
Gezellig oud-Hollan dse sfeer
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Ook zaaluerhuur

Ramplaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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Orchidee Haarlem BV
ROCKAERTSHOF HAARLEM
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2015 ED Haarlem
tel. (zaak) 023 524 48 26

Wilt u een langer houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE
Prijzen vanaf f. 8,50

Praatie bii het poortgebouw
*...wat vlamt en zwamt in Elswout"
:.

-:=s::elen spreken altijd tot ieders verbeelding," ver-

': : -e,r Deciding,

bosopzichter van landgoed Elswout,

*aar het zijn één van de moeilijkste onderdelen

-

in de

?i:ur orn goed te bestuderen."

-ondwandeling in het schitterende najaarsbos leert ai
waarom. Zoveel sooften, zoveel variëteiten, zo ver: :'len soms. Toch is een speufiocht naar paddestoelen
==r dankbaar werk. Doordat Elswout vooral uit oud bos
:estaat (o.a. beuken \ian zo'n 2OO jaar oud), cloor het
. iernatief beheer om zoveel mogelijk hout te laten iiggen
=r het vochtige klimaat door het permanente grondwater:eil, zijn er veel zeldzame exemplaren te bewonderen"
Sfficieel zijn een aantaljaren geleden 184 soorten geteld,
'naar we mogen rustig aannemen dat het er zeker circa
400 zijn. Met het meetellen van de voorjaars- en zomersoorten kan dit aantal zelÍs oplopen tot 800 (!). Er blijÍt
dus nog wel het een en ander te onderzoeken voor de

-.: -:

lieÍhebber.

Een zeer opvallende verschijning is de tonderzwam.
Vroeger werd deze, in geelbruine lagen steeds weer aangroeiende zwam letterlijk als een gezwel op een boomstam gezien, en er zo snel mogelijk aÍgehaald: de zwam
versnelde het aÍtakelingsproces en na zo'n 5 à 6 jaar was
een poom dan ook aÍgeschreven. Tegenwoordig, met de
gewijzigde opvattingen over het wildbeheer, blijven de
Hanekam

Biefstukzwam

-{-onderz,.va:ii

We wtllen nog twee soorten noemen. ln Ëlswout gri:,*!i,
o.a. vlak bij de ZijweE, de smakelijke btelglurzwarn. D*ze
is erg moeilijk te kweken en uiteraard gaan we ervan uit
dat u, lezer, deze paddestoel (evenals de overige!) dan
ook rustig laat staan. Het vriendelijke gebaar van Leo
Dedding om een schitterende tak vol glinsterende porseleinzwammen wat dichter bij het pad te leggen zodat
wandelaars ervan konden meegenieten, liep op een
teleurstelling uit: na het weekend bleek de helÍt ervan
verdwenen...
We geven intussen onze ogen goed de kost. Veel wandelplezier!
Annelies Homburg
Ps: Op de achterpagina vindt u een kaaftje van het landgoed . Hier staan de plaatsen op aangegeven ,waar u
verschillende sooften zwammen kunt vinden.

"rt

"t

.t.

!,

tonderzwammen zo lang mogelijk op het hout zitten.
Vroeger werden deze zwammen overigens in kleine stukjes gebroken en n een vuurdoosje (tonderdoosje)
gedaan. Met een i,uursteentje sloeg men er dan een
vuursplinters in, en daar was vuurl
Ook de giftige vliegenzwam ontleent zijn naam aan de
praktijk. 's Morgens werd deze paddestoel geoogst en in
brokjes in een schotel melk gelegd. Na een nachtje trekken werd het aftreksel in de stal gezet, als dodelijk lokmiddel voor de vliegen (helaas overleeÍde een hongerige
kat het evenmin...).

Vliegenzwam
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