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Foto: D.F. Goudriaan

Deze sfeervolle winterprent is een afteelding van het woonhuis van de kunstschilder
het Marcelisvaartpad. De opname dateert

uit de winter van 1947-48.

De redactie wenst u rustige feestdagen en een gezond 1998 toe!
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Loots, aan

Wiikkrant
Ramplaankwartier

UW DROOMHUIS
§HAN WIJ GRAAG

December 1997

Jaargang 18 . Nummer 6
Wijkkrant
Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

EEN UURTJE EERDER OP!

524.7230
524.6313
524.3998

524.s096

Wijkraad

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

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

524.1915
524.5221

524.8228
524.3262

u* keuze nèl voor uw

524.6227

een uervelende ervoring.

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

het ontbiit weef welke huizen

Notuuriijk ofgestemd op

84.82.63.030

2459

de eersien ouerleggen en een

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:

112

von onze seíltce, om

531.9191
5'15.2666

Belbus:

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

524.6899
531.3233
511.4545

Wijkverplegingen Kruisver.

515.5600

:

moken
op.

op zoierdog)
vriibliivend
bezichtigingen en

524.1734
512.2165

en beleggingen
kennismoking

Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen:
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:
Meld en inÍormatiepunt Centrum. Z-W

527.0424
518.0180
525.8181
511 .3300
518.0100
511 .3000
511 .5070

Wijkgebouw & speeltuin
5'1

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergaderingen zijn op 29 januari en 26 februari, in het wijkgebouw in de Croesenstraat.
Aanvang: 20.30 uur.
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Gemeente Haarlem
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 1 maan. Kopij kunt u inleveren Vm 9 Íebruari op de adressen
Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
Tijdens de wijkraadsvergadering van 20 november waren
er voor het eerst in jaren onvoldoende stoelen om een
ieder te laten zitten. Het aantal bezoekers was dan ook
ongekend groot.

Ramplaan
De aanleiding daartoe was de brief van
Ramplaanbewoner Ton Rutten in wijkkrant nr.S. Een
groot aantal mensen heeft de aan die brieÍ gekoppelde
adhesiebetuiging ondertekend.
Uitgebreid is gesproken over de gevolgen van de herkomst en bestemming van het verkeer, de staat van
onderhoud van het wegdek, de hoeveelheid/intensiteit
van het verkeer en de snelheid waarmee gereden wordt.
Vastgelegd is, dat ongeacht herkomst of bestemming
van het verkeer, er hoe dan ook sprake is van een
onaanvaardbare situatie.
Tijdens de vergadering is uit de daar aanwezige ondefiekenaars en wijkraadsleden een werkgroep gevormd, die
op korte termijn de verkeersproblemen op en rond de
Ramplaan zal analyseren en die met de wijkraad aan de
gemeente een voorstel zal doen in de richting van een
mogelijke oplossing.

Verkeersmaatregelen
Het stukje over verkeersmaatregelen in wijkkrant nr.S
behoeÍt een correctie en een toelichting.
lk heb aangegeven dat er geen verkeersonderzoek was
gedaan voor en na de omleiding van het verkeer van de
Zeeweg via de Brouwerskolkweg naar de Randweg.
Dat behoeft correctie. Bij nader inzien bleek wel degelijk
onderzoek te zijn gedaan. Uitkomst daarvan is dat er
zowel 's ochtends als 's avonds geen sprake is van toename van het verkeer ten gevolge van auto's die naar
het strand gaan respectievelijk van het strand komen.
Opvallend was overigens, dat in beide gevallen sprake is
van een signiÍicante hoeveelheid verkeersbewegingen
door onze wijk die afkomstig is van de Elswouilaan.
Een twintigtal reacties hebben we uit de wijk mogen ontvangen na een oproep daafioe in wijkkrant nr.4. Dat
waren reacties van bewoners van deze wijk op genoemde oproep met betrekking tot hun idee over de gevolgen
van de omleiding van het verkeer van de Zeeweg voor de
verkeersdruk in onze wijk. Door mijn weergave daarvan

I

zou ik de belangen en het werk van de "initiatieÍgroep
tegen strandverkeer over de Brouwerskolkweg" hebben
veronachtzaamd.
De toelichting, voornamelijk bedoeld voor de ondersteuners van genoemde groep, bestaat daarin dat ten tijde
van het schrijven van het stukje voor wijkkrant nr.5 (septemberl) bij ons niets bekend was over het bestaan van
enige initiatieÍgroep.
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Op de vergadering van 20 november heeft wijkbewoner
Paul Marselje als verlegenwoordiger van de intiatieÍgroep
uiteengezet dat deze zich met name richt op het totaaleÍÍect van de verkeersomleiding over de Brouwerskolkweg.
De omleiding naar de visie van de groep leidt slechts tot
verplaatsing van de verkeersproblematiek met alle gevolgen van dien en niet tot oplossing ervan. Daarbij is er
reden om aan te n.ernen dat de verhoogde druk op de
Brouwerskolkweg en de aansluiting op de Zijlweg voor
Bloemendaal oiinieuw aanleiding zal zijn om de verkeersafwikkeling naar de Randweg te laten verlopen over een
nieuw aan te leggen ontsluitingsweg langs de
Brouwersvaaft!!
De wijkraad heeÍt uitgesproken dat zij de visie onderschrijft en voor zover de omleiding er inderdaad toe zal
leiden dat een nieuwe weg aangelegd wordt, zij de intiatieÍgroep ondersteunt.
Hoewel beknopt weergegeven mag toch uit bovenstaande blijken dat óp het gebied van het verkeer in en om
onze wijk het nodige ondernomen wordt. Er zijn in betrekkelijk korle tijd twee groepen opgestaan die zich met
deze materie bezig houden.
U ziet dat op het gebíed van het verkeer in en om deze
wijk het nodige ondernomen wordt door twee groepen
bewoners.
Wi1 houden u op de hoogte van de ontwikkeiingen.

Tegen de tijd dat u clit leest staat er weer een mooie
kerstboom op het Ramplaanplein waarmee het naderende einde van het jaar 1997 wordt aangekondigd.
De leden van de wijkraad wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 1998.
Derk de Vries, voorzitter
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Tennissen doe je 's ruinters

BELASTNGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
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ECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De Boekho uders
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BEL 02 3-52 41 .258
Rollandslaan
29, 2015 GB Haarlem
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C.STAPEL

>>ELEKTROTECHNIEK<<
Licht- kracht- beveiligings- en

Leendert Meeszstraat 106
2015 l1 Haarlem

Tel

023-524 50 14
Fax 023-524 50 14
Mobiel: 06-52 804 683

noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
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Telefoon 023 5244210
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Wij nemen de tijd voor
n.i.ouo

!

Van Limburs

LJ.
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U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.

I

reisorganisaties bij ons terecht.
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:

MA - VR

ZNI

09.00 uur
10.00 uur

-

17.30 uur
16.00 uur

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

TeleÍoon: 013-5254878
ToeÍkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'

Kwaliteitsmerkeri, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

Bloemendaal

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

Tel: 023-5252838
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Nieuws uit

de wiik
Stichting vrienden van
de Blinkert

Bericht van "De Blinkert"
Bent U op onze braderie geweest...
Dan heeÍt U misschien nog een prijs gewonnen. De nummers 75 -77 - 501 - 527 en 993 zijn nog niet aÍgehaald.
Dus kijk Uw loten nog even na!
Mevr. C.J.L. M. van Gendt
Directrice

Oud erencontact

o verveen

Hier volgt het programma tot en met Íebruari 199g. Naast
de vaste sociëteitsmiddagen op dinsdag, waar u kunt
kaarlen, rummlkup spelen, handwerken oÍ gewoon gezellig even een kopje koffie oÍ thee komen drinken, vragen
wij ook uw aandacht voor de vastenavondviering (met
oliebollen) op 24 februari 1998.

De voorstelling is bestemd voor kinderen van 4 Um 10

jaar en begint om 14.00
Leden betalen

Í1.

uur.

4,-, niet leden betalen fl. 6 -

De voorstelling is bestemd voor de kinderen.
Ouders/begeleiders kunnen wachten in de zaal ernaast.
lndien er vlak voor de voorstelling kaarten over zijn, dan
volgt verkoop aan de ouders.

Een kwarretie voor een sparretie
Voor de negende keer alweer organiseert de gemeente
Haarlem de aktie "Een kwarretje van een sparretje".
Waarom ook al weer? Wel, kerstbomen versieren het
einde van het jaar. Wanneer de feestdagen voorbij zijn,
worden de ballen en slingers opgeruimd. Het boompje
heeÍt zijn dienst gedaan, de naalden vallen uit. Dat betekent dat het sparretje dood is. Maar wat doen we er dan
mee?
Er zijn allerlei manieren te bedenken om oude spullen
opnieuw te gebruiken. Ook kerstbomen kunnen heel
goed opnieuw worden gebruikt. In het hout van de kerstbomen en ook in de naalden zit hars, waardoor het hout
niet zo vlug kan verteren als andere houtsoorten. Als je
de bomen Íijn hgkt, kun je de snippers gebruiken om bijvoorbeeld paadjes te maken in plantsoenen. Ook kun je
met een dikke laag kerstboomsnippers de grond aÍdekken. Dan kan er geen onkruid meer groeien, omdat er
dan geen licht meer bij komt. Na een tijdje zal het hout

wel gaan vefteren. Het is natuurlijk materiaal en daarom
zijn er altijd wel bacteriën en schimmels dle het afbreken.
Tot slot blijven er alleen plantenvoedende stoffen over.
Daar groeien weer nieuwe planten van, of bomen, misschien wel weer een nieuwe kerstboom. Dus ... oude
kerstbomen inleveren. De gemeente haalt de bomen op
en later zullen ze worden versnipperd.
lnleveren kan in 1998 op maandag 5 januarivan 15.30
6 januari 15.30 tot 17.00 uur
en woensdag 7 januari van 13.15 tot 16.00 uur bij de
speeltuin in de Croesenstraat.
Voor elke boom die je inleverl ontvang je een kwarlje en
een lootje. Met dat lootje heb je kans een cadeaubon te
winnen. De lootjes worden getrokken op woensdag 7
januari om 16.00 uur in het wijkgebouw.

tot 17.00 uur, op dinsdag

Dinsdag 6 januari: Om 14.00 uur veruuachten wij u op
onze nieuwjaarsinstuiÍ in "'t Zijltje". Gezellig elkaar
nieuwjaar wensen onder het genot van een drankje en

een hapje.
Dinsdag 13, 20 en27 januari en 3, '10 en 17 Íebruari:
Sociëteit van 14.00 - 16.30 uur.
Dinsdag 24 Íebruari: Vastenavondviering met zelfgebakken oliebollen en een drankje.
Graag tot ziens in "'t Zijltje", Korte Zijlweg gA (naast de
kerk).

Nieuws uit de speeltuin

e@Hffi'eeeffi
Kerstvakantie:
Dinsdag 30 december 1997 komt goochelaar Gerhard
naar onze speeltuin met heel veel spannende en spectaculaire goochelacts.

Vooriaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie komt er weer een poppentheater in de speeltuin. Kijk voor meer inÍormatie een
week van te voren in de wijkkast en de weekinfo's.

Algemene ledenvergadering
Vrijdag 20 maafi is er om 20.00 uur een algemene ledenvergadering in het speeltuingebouw. Noteer deze datum
vast in uw agenda.

VSB-Bank mededeling
Woensdagmiddag 31 december staat de VSB-bus niet op
il?ia.
de Ramplaan. U kunt voor uw geldzaken
.W
terecht in de bus op de Blinkertlaan tot
12.00 uur. (bij verzorgingstehuis De Blinkert)
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

ddwr

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 sooften soep
- Super lasagne

Ramplaan 40

- Bami - Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 01

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

G'í

WIJNHANDEL

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

12
96
Engelenburg 78
Ramplaan 52

Nagtzaamstraat
v. Zeggelenplein

FIJI{AXXA
tel:
tel:
tel:
tel:

5364902
5360700
5364337

5241063
Winkelcentrum Amsterciamstraat
- tel: 536844.1
Ged. Herensingel 6
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ÏExACO

Texaco Selfservice Station

seruice

n

kwaliteit

W.G. POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
- 5244089

Tel. 023

DIK KOSTE,R
Uw winkel aan huis

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

voor:

-me1k

-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit

Wherever you go,

2 keer per week

bij U in de straat

go Texaco

Graag tot ziens
. Wr".
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tel: 5378212
service e kwaliteit
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Bewoners Bloemveld laan
kopen tuinen
Al tientallen jaren huurden bewoners van de gemeente
tuingrond achter hun woning aan de Bloemveldlaan. Dat
zou altijd zo blijven...dachten ze.'
Tot zo'n vier jaar geleden het gedonder begon. Toen

kwam naar buiten dat er achter de ambtelijke schermen
vergevorderde plannen waren ontwikkeld om deze achtertuinen te gaan bezetten. Met fraaie woningen, dat wel
Maar tochl

Daarmee is menig koop-wens in vervulling gegaan en
bovenal is daarmee de groenbestemming van dit gehele
stuk tuingrond voor alle bewoners nu blijvend gegarandeerd.
De Elswoutlaan blijÍt groen!

J.C.M. van Daelen
J.J. Moerkerk
R. Ramakers

De doortastende bewonersgroep "Elswoutslaan Groen,,
deed de tot dan onaangenaam snel draaiende ambtelijke
molens stil staan. En bereikte meer: het bouwplan verdween van de gemeentelíjke lijst te bebouwen restpercelen.
En toen grepen twee situaties in elkaar. De gemeente
had zojuist een nieuw tuinprijsgrondbeleid. (marktwaarde)
ontwikkeld waarbij tuingrond verkocht zou kunnen worden aan burgers. Het trof een aantal bewoners koopwillend op haar weg, verontrust als zij nog waren over de
inmiddels (definitieÍ?) afgeblazen bouwplannen. Een verkoopprocedure werd gestart. Een verkoopprocedure die
ruim twee jaar duurde en eerst onlangs kon worden aÍgerond. ln totaal hebben 2'l bewoners van de mogelijkheid
gebruik gemaakt om tot aankoop van de tot dan door hen
gehuurde tuingrond over te gaan.

Dank iullie

wel! u

Beste Hetty Kostenqe, Koja Mekkelholt, Marjolein van
Giessen, Toos de Graaf, Hermie pol (en Íamilie), Fam.
Schenk, Fam. Valstar, Joke Blansjaar, Loes Bosman (en
Íamilie), Nel Stoop, Nienke van de Fange, puun Ratsma,
Paula Bremmers, de heer en mevrouw Ottolander, Tineke
Vendel (en Íamilie), Fam. Blom, Bert Vegter en Jeannet
Marselje...Dankzijjullie llgt iedere keer weer de wijkkrant
in de bus. Bedankt!

Heruitgave boek Ramplaankwartier

I

Helaas! Een flink aantalwijkbewoners heeft het de aÍgelopen weken al gemerkt; het boek over het
Ramplaankwartier (199S) is nu echt uitverkocht. De eerste druk van 1000 exemplaren, gevolgd door een tweede
van 500 stuks, is tot en met het laatste boek verkocht.
Maar er is hoopl De samenstellers van het boek (Johan
Galjaard, lrv ElshofÍ, Janno van der Eem en Annelies
Homburg) spelen met de gedacht het boek opnieuw te
laten drukken. Zo kunnen geïnteresseerden die de afgelopen tijd teleurgesteld moesten worden èn de (inmiddels
weer vele) nieuwe bewoners van de wijk alsnog kennismaken met het boek over het Ramplaankwartier. ln 160
pagina's wordt, rijk voorzien van illustraties en oud Íotomateriaal, de geschiedenis van het Ramplaankwartier uit
de doeken gedaan.
Een greep uit de inhoud:
Ontstaansgeschiedenis van de binnenduinrand;

Enkele kleine buitenplaatsen;
Brouwers en blekers;
Stedebouwkundige opzet;
De natuur rondom het Ramplaankwartier;
De annexatie van 1927;
Herinneringen van bewoners;
De straatnamen.

Omdat het boek in eigen beheer is uitgegeven (dus zonder tussenkomst van een uitgever), is de prijs destijds
aantrekkelijk gebleven, fl. 17.50. Omdat we het boek voor
dezelÍde prijs willen aanbieden, is het voor ons erg
belangrijk te weten oÍ er voldoende belangstelling bestaat
voor een nieuwe uitgave.
Vandaar ons verzoek: heeÍt u interesse om tot een eventuele aanschaÍ over te gaan, vult u dan a.u.b. onderstaande bon in. Het inleveradres is Hospeslaan 44.

Naam:
Adres:
Tel.:

lk ben geïnteresseerd in
Opmerkingen:

.

...exempla(a)(en)_a fl. 1 7,50,-
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riqnlransan6
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Riolerin gswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54,201S HL Haarlem

E
Lil vtl!

Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38

ASSURAI{TIEKAI\TOOR KRIJNEN / KEMPEI\AAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + C.dco
vaste klantenkorting

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

HAARLEM

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARTEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken
T KORTINGSPASJES

* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN

023 - 527"74.00

"'"':#fu
li1

ti;i.::1)

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel. 023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 1576

Kerstboom
Dit jaar wordt de kerstboom u aangeboden door de

Stichting Ramplaankwartier. Firma ArtiÍleur heeÍt ertoe bijgedragen dat hij er weer prachtig bijstaatl

aansluiting en evt. droger. Op de 2e etage nog een ruime
kamer plus zolderberging. Verwarming d.m.v. gas-cv.
Aparte badgeiser.
Wij hebben een leuke tuin (ca. 12 m) die op het westen
ligt en gemakkelijk te onderhouden is met daarin een vrijstaande stenen schuur.
Wat zoeken we?
Een ruime woning in het Ramplaankwartier met in elk
geval 3 maar lieÍst 4 slaapkamers en een wat grotere
tuin.
Bent u geïnteresseerd? Bel dan:5440122.
Oppas gezocht

Wij zoeken voor onze dochter van S maanden m.i.v. januari 1998 een Iieve (niet-rokende) oppas bij ons aan huis
voor 3 dagen in de week.
Telefoon: 5248409.

@

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 vooraÍ Í 5,- (max. 5 regels)
oÍf 10,- (max. 10 regels), te samen met het inleveren van
de tekst.
Niet-commerciële mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.
Gevonden:
Op 6 november 1997, een sleutelbos (3 sleutels) in de
Hospeslaan. Op te halen bij de familie pennock,
Bloemveldlaan 73.
Kind gezocht!

Zoekt u nog een oppas voor uw kindje voor twee dagen
in de week?
Wij wonen in het Ramplaankwartier en hebben op donderdag en vrijdag een lieve 21-jarige oppas aan huis voor
onze zoon Robbert. Op deze dagen wil ze naast Robbert
(die inmiddels drie maanden oud is) graag op nög een
kindje passen.
Voor reacties kunt u bellen naar: 5440122.
Woningruil
Wij vinden het Íantastisch wonen in het
Ramplaankwartier, maar willen graag een wat grotere
woning.
Wat hebben we aan te bieden?
Een Seer goed verzorgde woning in het
Ramplaankwafiier met op de begane grond een woonkamer, open keuken (koken op gas, combi magnetron/hete
luchtoven, aÍwasmachine, koelkast, aÍzuiging) en toilet.
Op de 'le verdieping twee slaapkamers, badkamer met
douche, bad en toilet en aparte ruimte met wasmachine-

Woonruimte oevraaod
Martijn Koster uit Weesp, 23 jaar, afgestudeerd, met
werk, zoekt kamers, keuken, met gebruik van douche/toilet.

TeleÍoon: 0294-41 5335.
Dank
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de
hartvenrvarmende kaaften en lieve brieven die ik van u
mocht ontvangen na het overlijden van mijn man. Het is
een hele troost om zulke goede buren te mogen hebben.
Daar ben ik u allen ook heel dankbaar voor.
P.A. van Essen-Kion.

Brieven
lngezonden bríef
Ramplaankwartier is geen racecircuit (vervolg)
Tot nu toe zijn meer dan tachtig adhesiebetuigingen binnengekomen naar aanleiding van de brieÍ die onder
bovenstaande kop in de wijkkrant van oktober geplgatst
is. Naar de wijkraadsvergadering van 20 november j.l.
kwamen vervolgens tientallen mensen om de verkeerssituatie in en om het Ramplaankwartier te bespreken. Uit
de discussle die daar gevoerd werd bleek dat veel mensen de laatste jaren een grote toename hebben geconstateerd van verkeer in onze wijk. Bovendien wordt er
naar de mening van velen regelmatig met te grote snelheid door de wijk gereden.
Tijdens de vergadering van 20 november is een werkgroep ingesteld, die de verkeersproblemen met cijfers
gaat onderbouwen, knelpunten in beeld gaat brengen en
mogelijke oplossingen zal aandragen. De suggesties die
wijkbewoners in de vergadering gegeven hebben oÍ
schriÍtelijk aangeleverd hebben zullen daarbij meegenomen worden. Genoemd zijn: drempels aanlegW,
';,,.:4,
)'ffigen en wegen (optisch) versmallen. Ook orga/:._-,§k
nisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid zullen benaderd worden evenals amb-l

rqd o

o,a.: . Akai
. Aristona . BNS

RREKT:fiM

AUDt0-utDt0
sPrctÀttsI

. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer

Voor beter beeld en geluid...
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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/fietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere
dingen leren en doen !
Dit alles met iqlgC!§ van je eigen leeftiid

en ondor dsskundige laiding

I
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le zult rnaaÍ een bouwgarantie

CAM ERON S.DUÍ NZWERUERS
Overveen

hebben en alles gaat geuuoon goed

Voor
Welpen
Verkenners
Rowans

E€n verbouwinq brengt onzekerheden met zt(h mee. Gaat alles wel goed? Wordr het bouw
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Kom eens kijken
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Camerons-Duinzvververs

Vcrkcnnersllíml5jaar
llonorc Collet 023 318489

Duinlustweg 20
2051 AA Ovcrvccn
(Bii Kraantie lek)

Camcrons-Duinzwervers
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dat vooí néil

í 25. U moet alleen he1 íisi(o op de koop toenemen -!
dat alles g€woon goed gaàt Me€r weten over de bouwgarantre in het
En

Bel voor informatie:
jaar
Welpen 7 tlm
Fred Rijns 023 247158

.J::,ï:ïJ"ï

""
sëen risico. maar een aannemer die u de zekerheid van een bouw,
kan
bieden Daarmee wordt etke betoÍte een harde saranrie
earàntie

N T

algemeen en onze staat vàn dienst in het bijzonder? Aarzel niet om even contact op te nemen.

Vertrouwen is goed, een bouuygarantie is zeker

b{ van

l92l

der Linden & Zn

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat 4, 201 1 LH Harlem, Tel.: O23 - 531 76 44.

ÍooDgieter6-instoÍÍotie0eDriif iirrno Í;oiirnon

m
o
Dok - Iiolcringtwcrl, tood- cn Zinkwcrk, Soniloir - GV Gor . Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haartem Tel.o23 5243472/s251003

bel voor

meer inforrnatie

of vrlblijvende offerte.

i

tenaren van de aÍdeling verkeer en vervoer van de
gemeente Haarlem. Het rappofi zal vervolgens in wijkverband besproken worden. Vervolgens wordt het gemeentebestuur benaderd.
De meeste kans van slagen heeft een voorstel aan de
gemeente dat goed onderbouwd is en uitvoerbaar: een
oplossing op maat. Uiteraard dienen er geen nieuwe verkeersproblemen veroorzaakt te worden. Doel moet zijn
het autoverkeer dat niet in de wijk thuishoort te ontmoedigen er doorheen te rijden en het verkeer minder snel te
laten rijden. Kortom: door het Ramplaankwartier, een
woonwijk immers, dient geen doorgaande route te lopen.
Ton Rutten (Ramplaan 19, tel. S24Sg52)

Het Weiland Ensemble
Op een druk bezocht concert in het Wapen van
Kennemerland heeÍt het à capeilakoor "Het Weiland
Ensemble" op 24 november j.l. een schitterende uitvoering verzorgd. Speciaal voor de bewoners van het
Ramplaankwarlier heeft dirigent Hans van Rutten een
gevarieerd programma gepresenteerd: zowel wereldlijke
als geestelijke muziek, met als sluitstuk zelÍs een traditioneelAÍrikaans werk, werd met veel enthousiasme door
het uit ca. 30 personen bestaande koor ten gehore
gebracht. Door vóór de nummers ook de inhoud van de
liederen te verduidelijken, heeÍt Hans van Rutten ook
voor de minder "geoeÍende" toehoorders een ware Íeestavond verzorgd. Wij wensen het koor nog veel succes
toe, ook tijdens de repetities in de "Wigwam" naast de
kerk op de Ramplaan, en danken hen zeer, ook namens
de bewoners, voor dit leuke initiatieÍl

Annelies Homburg

Van de gemeente
lnterview met Lidy Fontein, medewerker meldpunt stedeIijk beheer stadsdeel Centrum/Zuid-West.
Het stedelijk beheer is een succes, dat merk je!
Lidy Fontein werkt sinds juni van dit jaar als meldpuntmedewerker bij het meld- en inÍormatiepunt stedelijk beheer
in Centrum/Zuid-West. Enthousiast vertelt Lidy over haar
werk en wat zij zoal tegenkomt. Lidy werkte hiervoor als
medewerker Milieubel.

Hoe loopt het meldpunt?
"Het is heel druk. En dat terwijl dit meldpunt nog niet officieel geopend is. lk krijg zowel veel meldingen als veel
vragen binnen. ln het meldpunt is ook het oude klachtennummer van Gemeentewerken en de Milieubel opgenomen. De Milieubelwas mijn vorige functie. Dus de mensen kunnen hier ook terecht met milieuvragen."

Wat doe je als je een melding oÍ vraag binnenkrijgt?
"Als ik een melding binnenkrijg, bepaal ik eerst of het een
gewone oÍ een acute melding is. Een acute melding geeÍ
ik direct telefonisch oÍ per mobiloÍoon door. Een gewone

melding fax ik naar de behandelende instantie. Zij moeten binnen vijf dagen aan mij terugmelden wat ze met de
melding hebben gedaan. Vervolgens bel ik degene die de
melding heeft gedaan terug. Dan vertel ik wat er met de
melding is gebeurd. De mensen reageren dan heel
enthousiast. Meestal is de melding opgelost, maar soms
moet ik ze teleurstellen. Maar zelfs dan zijn de mensen
blij dat ik bel, ze weten immers waar ze aan toe zijn. lk
heb wel eens gehoord: "De gemeente Haarlem komt heel
vriendelijk over. Dat is bij andere gemeenten wel anders."
Dat is leuk om te horen. Ook de wijkraadsleden reageren
heel positief. Als de melding nog niet is opgelost, ga ik er
achteraan. Alle meldingen registreer ik in een speciaal
computerprogramma. Daarmee kan ik lijsten uitdraaien
waarop precies staat aangegeven welke meldingen wel
en welke nog niet aÍgehandeld zijn. Ik krijg ook veel vragen. Altijd probeer ik een antwoord te geven. lk heb
inmiddels een groot netwerk opgebouwd, ik weet aardig
de weg in de ambtelijke wereld. Maar ook als het niet
mijn terrein is, probeer ik de mensen te helpen."

Welke meldingen krijg je veel binnen?
"lk krijg veel meldingen over parkeerpaaltjes die stuk zijn.
Ook heb ik veel bestratingsklachten. Verder van alies
wat: vuil op straat, vragen over chemisch aÍval en asbest,
grof vuii. lk krijg niet zoveel milieuklachten. De bewoners
weten mrsschien niet goed dat ze hier óók voor milieumeldingen terecht kunnen. Zoals voor geluidsoverlast,
stankoverlast, lozingen. lk zou graag willen dat de mensen bij alles wat verdacht is of waar ze informatie over
willen hebben, bellen. Als we kunnen helpen, doen we
dat graag. Zo niet, dan veruuijzen we de mensen door oÍ
leggen we ze uit waarom we niets kunnen doen."

Vind je het werk leuk?
"lk vind het heel leuk. lk ben natuurlijk al een ouwe rot in
het vak, omdat ik vele jaren de Milieubel heb bemenst.
Maar ik bestrijk nu een veel breder terrein dan rnet de
Milieubel. Het is altijd weer leuk als je mensen tevreden
kan stellen. Ook merk je dat de samenwerking met de
wijkraden heel goed verloopt. Dat werkt heel positieÍ."
Heeft u een melding of vraag over Liw wijk? Bel dan het
meld- en informattepunt Haarlem CentrumiZuid-West,
telefoan 5115070. U kunt ook langskomen: Zuider Buiten
Spaarne 22. Elke werkdag geopend van 09.0A bt 12.00
en van 14.00 tot 16.00 uur. Schrijven kan ook: Stedelíjk
beheer stadsdeel Centrum/ZuÍd-West, Postbus 562, 2003
RN Haarlem.
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VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP ADVIES
EN 100% SERVICE: ROLLAND
MEER DAN EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
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. 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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Bent u ook 1id van de club voor gezonde,smakelijke broodeters?
Àls udicht inde buurtv-an een\ran onze Oude Bakkershuyzenwoont
" Dan

zíLu helemaal gebakken"

HÀÀRtH'Í
C,en. Cronjestraat 158.

annexcroissanterie
Kritzingerstr. 37 Indischestr. 95 Gen. Spoorl
Hoogerroerdstr. 45 annex croi ssanterie
Schourtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33
Bakkerstraat
Zijlweg 24 annoc croissanterie
Bald(er
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Binnenweg 140 annex Kondi
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"V€n der Vooren, nog een sneetje'
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"...over de plannen rondom Elswout"
Al vijf keer heeft Leo Dedding, bosopzichter van Elswout,
ons meegenomen voor een wandeling over het landgoed.
ln de wijkkranten van het aÍgelopen jaar heeft hij iedere
keer weer een ander gedeelte onder de aandacht
gebracht om extra naar te kunnen kijken. Deze laatste
keer komen we niet verder dan het poortgebouw zelÍ: we
laten het gebouw achter ons liggen en maken een grote
tocht om het landgoed heen: via de Tetterodeweg en het
terrein van het waterleidingbedrijf Noord-Holland trekken
we via Middenduin en het Kraansvlak terug naar Elswout.
Dat gebeurt niet zonder reden: er staan grote dingen te
gebeuren.
Om te beginnen wordt volgend jaar de zogenaamde
Natuurkaart |Joord-Holland geïntroduceerd. Deze kaart,
die voor Í1. 25,- aangeschaÍt kan worden door alle leden
van Verenigde Natuurmonumenten, begunstigers van
Stichting Het Noordhollands Landschap en Stichting
Goois Natuurreservaat oÍ voor jaarkaarthouders voor het
Noordhollands Duinreservaat, De Kennemerduinen, de
Amsterdamse Waterleidingduinen, het landgoed Elswout
en wandelpark Caprera (Bloemendaal), geeft toegang tot
10.000 ha Noordhollands natuurgebied dat op dit
moment in veel gevallen nog niet openbaar is. Het is dan
niet nodig meer voor elk gebied apafi een toegangskaafi
te kopen. Ook voor ons, Ramplaankwartierbewoners,
betekent het dat een groot vlakbij gelegen gebied dat nu
nog niet toegankelijk is voor bezoekers, opengesteld gaat
worden. ln de wijkkast tegenover de Dekamarkt hangt
voor u een overzichtskaart.
Een ander nieuwtje is dat het bezoekerscentrum De
Kennemerduinen (bij de ingang naar't Wed) verplaatst
gaat worden naar het oude pompgebouw aan deze kant
van de Zeeweg, vlak bij de watefioren. Het monumentale
gebouw zal, gerestaureerd, een schitterend onderkomen
gaan bieden. Evenzeer kan het pompgebouw als startpunt dienen voor de zogenaamde "Kennemerland-wandeling"; door middel van een tunneltje of een bruggetje
over de Zeeweg blijÍt er direct contact met de
Kennemerduinen.
Het wandelgebied wordt ook naar het zuiden doorgetrokken: er zal een extra ingang via de Tetterodeweg naar
het Middenduin gemaakt worden, zodat bezoekers rechtstreeks kunnen doonruandelen naar de Zanderijvaart. De
gebouwen rondom de wateftoren en het gemaal zullen
gesloopt worden, zodat het geheel weer één natuurgebied wordt. Overigens bestaat het waterbedrijÍ volgend
jaar 100 jaar; de wijkkrant zal aan deze gebeurtenis extra
aandacht gaan schenken.

van

Een zestal paarden (eigendom
het
Epilepsiecentrum Cruquiushoeve) leven een koninklijke
leven op ca. 25 ha in Middenduin. Door hun begrazing
komen allerlei planten, die anders overwoekerd zouden
zijn door het duinriet, weer terug; door dit beheer, tezamen met het bewust verzorgen van zgn. zaadtuinen, blijft
een grool aantal plantensoorten voor de toekomst behouden.

Opvallend in Middenduin zijn de ca. 40 meter hoge
Corsicaanse dennen, die begin deze eeuw 40 meter
boven NAP geplant zijn (beschermd door tuÍ, om de
zaadjes vochtíg te houden). ln de jaren 20 kon men vanuit Haarlem nog rechtstreeks (!) naar zee kijken...Nu zijn
het deze markante dennen die als eerste in het oog vallen. Deze dennen zijn trouwens geplant als mijnhout de
kaarsrechte stammen moesten dienst gaan doen in de
mijnen van Limburg. Nu de bomen deze weg niet meer
gaan, is door het "grote-bomenbeheer" en het tijdig weghalen van concurrenten Middenduin het rijkste soort bos
van Nederland. Wist u overigens dat de hier vlakbij gelegen waterput (trimmers en wandelaars passeren deze
rakelings) ooit gebouwd is om de druk op te bouwen van
de keukenliÍt in het huidige Cios-gebouw?

ffi

Wijwillen Leo

Dedding heel hartelijk bedanken voor zijn gastvrijheid in
het aÍgelopen jaar, en wij komen hem graag nog eens
tegen op onze wandelingen door het landgoed!

Annelies Homburg

Prijsvraag

Foto: B' van Kessel

Nee, dit is geen opname uit het "Lake District" in
Engeland...deze foto is hemelsbreed ongeveer 1 kilometer hier vandaan gemaakt. Weet u waar het is? Breng uw
oplossing naar één van de redactie-adressen (zie pag.
2), dan maken we de winnaar in het volgend nummer
bekend.
HeeÍt u ook nog een Íoto, of weet u in de buurt
een plek, die op het eerste gezicht raadselachtig is wat locatie betreÍt? Wijwillen deze dan
graag publiceren in een volgende wijkkrant.
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Een kerstverhaal om

voor te lezen

fytTlijke weet het zeker. Tenminste: bijna zeker. Heeft
i,uí le1 niet zelf.gczegd? "Als je wilr, mag je meedoe,it,"
heeJt,luJ gezegd, "nng je rneedoen metítet grotc_mens.en-koor. Dan rntg je nteezingen als straksimet
kerst,
het g-rote-mensen-l:oor gaat zingen in de kerk. Dat
is
iets.héél bijz.onders. Enjullie, uït de klas, mogen
een
stukje meezingen!"
heeft mer open mond geluisterd.
Yr:ijkf
D.?t ,:-leuk. Ze heeft meteen

Meezingen!

hàar vinger opgestoi.en. la,

zij wil wel!

,n ,y,:u,glat yf

vertelle.n of het echt doorgaat alle_
maaL Ë,n Mar.ijkc weet bijna zeker dat ,, *é, mag
zin_
gen. Juf heeft het itrtrners'zelf gezegd? Ssssf. .

Iuf la.cht. "lk heb eut Srote verrassing voor iullie!,, zest
"
ge h

ze

.
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m
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neet trofs op 1uilte...Op iullie allemaal. En.
gezegd dat jullic alle maal ïtee mogen

i
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..hijlteeft

doen!,,'
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Iedereen begin.t meteen te lachen en te roepen. Fransje
met zijn voeten op de grond, VictoT steekt allL_
:ta.mpt
oet zryn vutsten in de lttcht, net als een voefballer,
en
Ianneke gy Margo slaan hun i;7rtflefi om elkaar h.een.
De hele k,las!"Marijke blijft stil op haar stoeltje zitten,
maar
heeJt er warme wangen van gekregen.
.ze
Meezingen in het koor: is ,,
*orïrrc tï bedenken?

i*,

Nu,-op kerstavond, is het dan eindeliik zo yer. De hele
kerk zir.vol, proptlgt. Ook op de zijbinkjes zitten ment::,,!rrlt tegen e,lkaar, en een meneer ín een zwart pak
?geJï utt_een zaaltje ergens achter vandaan sllemaai
klapstoeltjes gehaald en langs de muren sezet.
Op het podium, iets hoger àan de rest, sïaat het koor al
klaar. ledereen ziet er prachtig uit, heel anders dan
die

t

keren dat ze hebben geoefend samen. Niemand heeft
nu,een sp,ijkerbroek aan, of een trainingspak, nre, '

,*irí, aan. Héél
mooi! Ook Marijke: het nieuwe rode yest zit lckker
wzrm, en om haar hals zit een smal
lluwelen bandie
waar marfiffta ee^n piepkl-ein zilveren'kerstballerje ian
vastgenaaid heeft. Marijke moet er steeds weer even
larrys aaien, langs dat bandje. .
iedereen heeft iets wits en-roods en

.

Het is warm in de kerk. Marijke begint een beetje te
uest. Haar igen beginneh te
prikken ook; is dat, omdat het zo *àr* isï Het is ook
al laat - zo laat is Marijke no-g bijna nooit op geweest.
En wat duurt het lang, voordàt z-e weer ma Liigent
S,traks, als de dirigení met zijn stokje tikt, zijn ï, oon
de beurt...nu moeten ze wachten.

puftn, in haar nieuwe

Marijke verveelt zich eigenliik een beetie. Ze zit een
becrje opzij, schuin achíer eón dikkc *rnrr met een
lage.berenstem. Als Marijke langs die meneer probeert
te kijken,.ziet ze maar eín klein"stukje van de'mensen
in de kerk - mailr ïnamma, en opa en otna, ziet ze ner_

gens.

Gelukkig is er wel wat anders om naar te kijken. Aan
zijn een paar hoge, putttige rilnten, Er zitren
heel veel,kleine stukjes rood glas inàil raam, en geel
g.ryt,
3l blauw...prachtrg. Maar er is één stukje öaar
Marijke stee/s.maar weér naqr rnoet kijken. Érgrn,
onde.raan., r.lak b.ij een man met een laige jas
staf
.in zijn hand, zit een klein vogeltjr, Ëtrí heeft zijn
de z-ijkant

,ï ,r,

bekje een bg.etjg open,

.de

blauwe"vleugeltjes

zijí

uiíg:e-

sprei!.e1z.ijn boisrje is prachtig roodl Hít is íer of1at
uoge ltle b rlna wegv liegt,
Marijke moet er steeds weer naar kiiken.

st,,i',,iiii ;:,; íí;;k; ;ï,|ià

iii;'ïg,i.,j&
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maar steeds aan het praten is. Ë,n steedí
dichterbij komr het iogeltje.'Als het nou

.-i

"'rj,,

eens een echt roodborstje werd..." soest Marijke.
". .;Qat
{rakjes opeens naar binnen vliegt en-misschien

En kan het mooier? Dan zingen alle kinderen mee, en
de grote mensen van het kooV:

TIK!TIK!TIK!

"Meisje deed open ,'t beestje kwam snel, Binnen was
't beter, de guit wist dat wei..."

wel bij haar, Marijke, op de schouder gaat zitten!"

Marijke schiet overeind. Wat was dat? Ja, ze moet! En,
zonder er yerder bij na te denken, vliegen de woorden
eruit, en begint Marijke, heel alleen, ih de grote stille
kerk te zingen:

"Roodborstje tikt tegen't raam, tik tik tik: laat me
erin, laat me erin.
Opeens merkt Marijke dat er iets niet goed is, Wat doet
ze nu? Zingen? Over een roodborstje? Over een roodborstje???

Alle mensen in het koor draaien zich verbaasd om. De
dikke meneer heeft heel boze ogen, en Margo slaat haar
hand voor haar mond. Nellekï zet grote scfrrikogen op,
en Fransje begint zelfs te giechelen.

Ook in de kerk zelf klinkt geroezemoes, en zachtjes
Srlqgh. En de dirigent...oei! De dirigent wijst met zijn
stokje en schudt heel langzaam met zijn hoofd heen'en
weer. Verkeerd! Ze heeft het verkeerd gedaan!
"Wat doe je nou, stommerd!" sist de dikke meneer.

"Dat is toch geen kerstlied!"
Marijke slaat allebei haar handen voor haar ogefi, en
dikke tranen maken haar vingers nat. Het rooàborstje
zingen - hoe kon ze?! Marijke heeft zich nog nooit,
nooit zo alleen gevoeld.

Even is het stil, als het lied klaar is. Maar dan begint er
iemand, in de kerh te klappen. En dan nog eefl, en nog
een, en dan klappen alle; mensen, alle mensen!
Marijke heeft een vuurrode kleur, net zo rood als haar
vestje, maar ze straab.
En als ze eyen later terugloopt naar haar plekje, om de
andere, echte kerstliedjes te zingen die ze hebben geoefend samen, fluistert de dikke meneer: "Dit is toch
eigenlijk het aller, allermooiste kerstlied dat ik ooit

gehoord heb!"
of ze het wil of niet, ze kijkt nog één
keer achterom. En is het zo? Geeft het roodborstje op
het raam haar een knipoog?

$arijke slikt. En
Ia?
Wat denk jij?

Annelies Homburg
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Maar dan opeens voelt ze een grote hand op haar
schouder. Het is de dirigent. Vriendelijk"diwend neemt
hij Marijke mee naar yoren, helemaal vóór al de anderen van het koor.
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En dan gebeurt er iets bijzonders. Iets heel bijzonders.
De dirigent Jluistert Marijke iets in het oor, èn als

Marijke begrijpt wat hij zegt, valt haar mond wijd
open van verbazing. Maar dan knikt ze, en de dirigent
geeft haar een knipoog. Dan tikt hij nog eens met àijn
stokje, en Marijke kijkt even snel achterom, naar haar
vogeltje op het raam. En dan zingt ze nog eens, eerst
een beetje bibberig, maar dan precies zo mooi als ze
kan:
"Roodborstje tikt tegen't raam, tik tik
erin, laat me erin..."
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HOLWERDA

SCHILDERWERKEN
e Binnen- en buitenschilderwerk

.

Behang- en wandafwerking

o Periodiek onderhoud
o Winterschilderpremie

. Vriibliivend

advies en offerte

Van Rae horststraat 3 4, 2015 JH Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
Gezellig oud-Hollandse sfeer
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Uitstehende heuhen.
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Ook zaaluerhuur
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Ramplaan L25, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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Orchidee Haarlem BV
ROCKAERTSHOF HAARLEM

RockaertshoÍ 50 A
2015 ED Haarlem
tel. (zaak) 023 524

Wilt u een Ianger houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHTDEE
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