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Deze brieJkaort uit 1901 geeft u een heel bijzondere blik op de R.K. kerk van de pqrochie Onze
Lieve Vrouv'e Onbevlekt Ontvangen aan de korte Zijlweg" Links, aan het eind vqn de
Brouwersvaart ziet u Llog het oude huis "Vaart en Duin", dat na de sloop een stukje verderop werd
herbouwd. Meer hierover vindt u op paginq il in het Boek over het Ramplaankwartier. Tijdens
het buurtfeest op 19 septenrber a.s. start de verkoop van de tweede druk van dit boek.
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Wijkkrant
Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

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

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:
Belbus:
Dierenambulance;
Dokterscentrale:
lríilieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Éblitie, team Zuid-West:
Wijkverplegingen Kruisve r. :

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen: Henk Groot
tussen 9.45 uur en10.00 uur en

tussen 12.30 uur en 13.00 uur
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:
Meld en inÍormatiepunt Centrum Z-W

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

524.2430
s11.3300
518.0100
511 .3000
511.5070

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergaderingen zijn op 28 mei,
met een speciaal welkom voor nieuwe wijkbewoners (zie
elders in de krant) en 25 juni. aanvang: 20.30 uur

At/
Kopij

De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 4 juli. Kopij kunt u inleveren
Vm 15 juni op de adressen Hospeslaan 44

en Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad

Om de avond naar Dehoren te kunnen organiseren (hoe-
veel stoelen, kofÍie en verÍr sslng hebben we nodig?) ver-
zoeken wij u, de uitnod ging die u verderop in deze krant
kunt vinden, in te vullen en af te geven op de genoemde

Haalt de wijkraad
het iaar 2000?
Antwoord: waarschijnlijk nieil! We halen zelfs 1999 niet
als zich geen nieuwe adspirant wijkraadsleden aanmel-
den!
Hoe kan dat ,vraagt u zich misschien aÍ.
Reden:
Van de zes wijkraadsleden hebben nu vier (Annelies,
Nico, Rob en Derk) definitief en één (Ben) onder voorbe-
houd aangegeven, dat ze niet meer verkiesbaar zijn bij
de komende verkiezingen in september. Alleen John
staat dan nog op de lijst. De statuten van de wijkraad
geven echter aan dat er minimaal 5 leden nodig zijn om
voort te mogen gaan als wijkraad. Zijn er dus geen vijf
gegadigden dan gaat het Ramplaankwartier na septem-
ber dit jaar een wijkraadsloos tijdperk in. Op zich is dat
natuurlijk geen drama maar de huidige leden zouden dat
beslist jammer vinden. Let wel, wij gaan niet weg uit
onvrede. Twee van ons vinden het na twee perioden van
vier jaar wel genoeg, de anderen hebben eenvoudig
onvoldoende tijd om de Íunctie van wijkraadslid naar
behoren te kunnen vervullen of gaan mogelijk binnenkod
verhuizen.
Na de oproep in de vorige wijkkrant, waar helaas onvol-
doende respons op is gekomen, willen we toch nog een
ultieme poging doen voldoende wijkbewoners, die de
mening zijn toegedaan dat ook onze wijk een wijkraad
nodig heeÍt als vertegenwoordiging naar de gemeente, te
mobiliseren. Wij nodigen u, bewoner (ook de nieuwel)
van het Ramplaankwartier, daarom uit om op:

donderdag 28 mei, 20.00 uur in het
wijkgebouw aan de Croesenstraat

met ons van gedachten te wisselen over het wel en wee
van onze wr.k en het belang van een wijkraad daarin. Na
deze avonc nspen wij bij voldoende mensen het idee
overgebractt te iebben dat ook zij een rol zouden kun-
nen spelen n de vi lkraad

adressen oÍ u kunt bellen met een van de wijkraadsleden
(het telefoonnummer ziet u voor in deze krant).

Om u vast een beeld te verschaffen van de werkzaamhe-
den van een wijkraad volgt hier een greep uit de onder-
werpen van de laatste paar jaar.
. Lantarenpalen langs het koeienpaadje 1994. Hondenlosloopplaatsen 1gg4. lnrichting plantsoen Bloemveldlaan lg94. Actre tankslag 1994/199s
. Bebouwing terrein tussen Bloemveldlaan en

Elswoutlaan 1994
. Herinrichting Ramplaanplein 1994 t/m .... lllegaal gebruik terreinen binnen de vigerende

bestemmingsplannen. 1994 t/m .... Bebouwing deel Willem Dreesplantsoen 1994 t/m .... lnspraak/begeleiding PerspectieÍplan HaarlemZuid-
West 1995

. Basis gelegd samenwerking bewoners westzijde
Elswoutlaan i.v.m. verkoop tuinen 1gg5. lnspraak/begeleiding Concept-ontwerpbestemmings-
plan Rampiaankwartier 199S t/m .... Begeleiding herbestrating na vervanging riolering
1 995

. Begeleiding discussie oÍ we zouden overgaan naar
Bloemendaal 1996

. Bouw glasvezelkabelverdeelstation 1gg6. Bijeenkomsten over een veilige woonomgeving 1g96,
1 997

. Actie tegen verkoop auto's en caravans langs de
Randweg 1 997

. Bewaking uitbreidingsplannen Bakker Myriantha 1997. Discussie over omleg strandverkeer via Brouwerskolk
1 997

. Basis gelegd samenwerking Ramplaanbewoners
i.v.m. verkeersoverlast 1 gg7

. lnspraak bij her/verbouw de Blinkert. Uitbreidingsplan Dekamarkt 1997 t/m .,.

Wij spreken de hoop uit dat we een hoge nota voor koffie
zullen hebben.

Derk de Vries
Voorzitter Wijkraad
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BELASIINGEN!
. UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SP ECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De rS
@

BEL 023 5241 .258
Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem

Tennissen doe

gffrwi#:i'*2
Teldoon 0235244210
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>>ELEKTROTECHNIEK<<

Leendert Meeszstraat 106

2015 lT Haarlem
Tel: 023-524 50 14

Fax:023-524 50 14

Mobiel: 06-52 804 683

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

C.STAPEL

ftOeAKOOP I n.ruuro Van Limburs

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

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

MA-VR
ZNT

Openingstijden:

09.00 uur - 17.30 uur
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
TEXTIET EN MODE

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

Telefoon: 013-5254818
Kwaliteitsmerkeri, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,

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

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEITI
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Nieuws van de Blinkert

Renovatie
ln "De Blinked" is de interne renovatie op 6 aprilj.l. van
start gegaan.
De badkamers worden vergroot en in de kamers komt
een geheel nieuwe kastenwand.
Voordat de bewoners weer terug verhuizen, worden de
kamers opnieuw behangen. De meeste bewoners kozen
ook nieuwe vloerbedekking uit. De werkzaamheden
duren tot 7 oktober a.s.
Naast deze renovatie gaat het plannen maken voor de
verpleegdependance en de nieuw te bouwen aanleunwo_
ningen gewoon door. Als u gestemd heeÍt in De Blinkerl,
heeÍt u op de prachtige Íoto,s kunnen zien hoe het geheel
eruit gaat zien. U bent altijd welkom even een kijkjJte
nemen!

Braderie
lets heel anders...
Er líggen nog prijzen van de Braderie te wachten op de
gelukkige winnaars.

Oranje 363 - 691
Blauw 125 -197 - 1S3 - 406 - 126 - 76s
Geel 206 - ZSS - StB

Met vriendelijke groeten,

Mevrouw C.J.L.M. van Gendt
Locatie directeur

Steunpunt voor ouderen
Haarlem Zuid-West
Chauffeurs gevraagd:
Het Steunpunt voor Ouderen Zu d-West zoekl voor haar
Vrijwillige Vervoersdienst enkele reserye chauÍ1eurs.
Deze chauffeurs zijn door de week oproepbaar, als de
vaste chauffeurs niet kunnen rijden
De chauffeurs krijgen een vergoeding voor hun diensten.
Bent u geïnteresseerd, belt u dan tussen 09.00 en .10.00

uur rnet het Steunpunt voor Ouderen, Van Oosten de
Bruynstraat 2, tet. 023-5524261.

De reis ziet er als volgt uit. Wij vertrekken om 07.50 uur
vanaf winkelgalerij Ramplaan en om 0g.00 uur van de
R.K. kerk.
Voor koffie met gebak gaan wij naar Zuid Beijerland. Na
een mooie rondrit over Schouwen-Duiveland en Goeree
Overflakkee komen wijterecht bij het museum van Rien
Poortvliet. Voor het diner gaan wij naar Stellendam, waar
in het Wapen van Stellendam wordt gedineerd. Om onge_
veer 19.00 uur zijn wij weer thuis.

Deze complete dagtocht kost u slechts fl. 60,- per per-
soon (inclusief twee kopjes koffie of thee met gebak,
entree museum, drie-gangen-diner en vervoer per luxe
touringcar). Zoals het nu staat, is onze chauffeur piet ook
weer aanwezig.

Wij gaan met één bus, dus vol is vol! lndien u interesse
hebt om mee te gaan en voor meer inÍormatie kunt u bel_
len met tel. 023-5241810 (H. Etzinga).

Nieuws uit
de wiik

Ouderencontact Overveen
Hier volgt het programma van ouderencontact tot en met
juni 1998.
Op de vaste socièteitsmiddagen op dinsdag kunt u kaar_
ten, rummikub spelen, handwerken oÍ gewoon gezellig
even een kopje kofÍie oÍ thee komen drinken.
Graag tot ziens in "'t Zijltje,', Korte Zijlweg 9a (naast de
kerk).

Sociëteit '

Op de volgende dinsdagen kunt u de sociëteit bezoeken
tussen 14.00 en 16.30 uur:
2, 9, 16, 23 en 30 juni 199gOp 30 juni zal tevens de
aÍsluiting van het seizoen als vanouds gevierd worden
met kienen om leuke prijzen. Natuurlijk met een drankje
en een hapje (wilt u s.v.p. een pen meenemen?).

Overige activiteiten
Na een zachte winter met zelfs een groot aantal zonnige

laqen, verlangen wijtoch weer naar een Íijne voorjaari_
tocht. I

Op donderdag 28 mei a.s. gaan wij weer een mooi
gedeelte van Nederland ontdekken, namelijk de provincie
Zeeland.



Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 sooilen soep

- Super lasagne

- Bami - Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - S24 61 61

&au

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

WIJNHANDEL

SEDERT 1987

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon O23 525 22 90

,L
u,í Texaco Selfservice Station
r:reco w.G. POTZE

Vlaamseweg 2 - 2O1S GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you go,
go Texaco

uw

Nagtzaamstraeil 12 - tel: 5364902
v. Zeggelenplein 96 - tel: 5360700
Engelenburg 78 - tel: 5364337
Ramplaan 52 - tel: 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged. Herensingel6 - tel: 5368441

service n kwalite t

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

2keer per week
bij U in de sffaat

Graag tot ziens

Wtu"

W
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tel: 5378212
service a kwaliteit



SPEELTUIN^VERENIGING

B@mffiHeffiffi
Er is weer wat te'doen in de
speeltuin!
Algemene ledenvergadering .

Op de ledenvergadering van 20 maart j.l. hebben wij
helaas geen leden mogen begroeten. Wel hebben wij
enkele vacatures in het bestuur. Mocht u interesse heb-
ben, neemt u dan contact op met Marjan Bruins, tel. 02S-
5243226.
Toch hebben wij weer enkele activiteiten!

Kamperen
ln de nacht van 6 op 7 juni a.s. wordt er - bij voldoende
animo - onder begeleiding gekampeerd in de speeltuin
(aanmeldingen: tel. 5243226).

Sport- en speldag
Op 5 juli a.s. vindt weer de traditionele sport- en speldag
plaats.

Hierna begint de zomervakantie. Om de speeltuin ook tij-
dens de eventuele zomervakantie van de tuintoezichthou-
der, Edward, open te houden, hebben wij hulp nodig.
Vindt u het leuk om een middagje op de speeltuin te
"passen"? Meldt u zich dan aan op lel.5249226.
Let u voor nadere inÍormatie over de aktiviteiten op de
aankondigingen in de wijkkast, bij de bakker, kapper, vis-
boer, school etc.

Herhaalde oproep!
De wijkraadsverkiezingen in september, waarover u
elders in de krant meer kunt lezen, heeÍt als één van de
bijkomstigheden dat de redactie van de wijkkrant zal uit-
dunnen. Wij zoeken dan ook versterking!
Wie van de bewoners, met haft voor de buurt en een uur-
tje over, sluit zich aan? Onze telefoonnummers staan op
pagina 2.
Jacqueline Moerkerk, Jany Hoornstra, Jolanda Koster en
Annelies Homburg.
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Uitnodiging Open Huis!

Ja!

L

Als (nieuwe) bewoner van het Ramplaankwartier vind ik het
ook belangrijk erb| te horen. lk maak graag gebruik van
deze uitnodiging om, met een kopje koffie vooraf en een
drankje toe, erbij te zÍjn op donderdagavond 28 mei a.s. om
20.30 uur.

Met dit briefje geef ik mij op voor: .......personen
lnleveren: Hospeslaan 44 of Ramplaan 101 .
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Riole ri ngswe rkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Lil vÏ'Il

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

E
N. Tuindorpslaan 54,2015 HL Haarlem

HOLWERDA SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
o Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
. Winterschilderpremie
. Vrijblijvend advies en offerte

Van Rae horststraat 34, 2015 lH Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

, Cosmetica. Homeopathie. Reform

Drogisterij - Partumerie

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 - 527.74.00

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM 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

Fax023 - 525 15 76,11,,,t1ffi

..",..: , :1i'



De feestcommisie

Mededel i ng tnzake afstuiting
Hospeslaan i.v.m. straatfeest
!=- aantal Hospeslaaners zijn druk bezig met het organi_
sa'e. van een straatfeest.
f : cetekent dat de Hospeslaan op zaterdag 20 juni 199g
. anaÍ 15.00 uur gedeeltelijk zal worden aÍgesloten; dit tot
,eiligheid van de Íeestgangers.
1n cverleg met de Gemeente zal bekeken worden rr.relke
nogeLlkheden er zijn. Hierbij zijn wij van mening dat de
Korte Zijlweg via einde Hospeslaan bereikbaar moet blij_
,/ón

Hoe deze afsluiting uiteindelijk zal worden zullen wij u
aten weten via een mededeling in de wijkkast (t.o.
Dekamarkt, Rollandslaan).
Wij hopen u tot zo ver voldoende te hebben geïnfor_
meerd.

Ontwi kkel i n gen verkeerspro-
blematiek
Het Ramplaankwartier is een woongebied, waar geen
doorgaand autoverkeer thuishoort en waar met gepaste
snelheid gereden moet worden. De verkeerswerkgroep
heeÍt het probleem geanalyseerd van het vele verkeei
(vooral bij mooi strandweer) dat onze wijk als doorgangs_
route gebruik en het soms te hard rijden. Oe werkgroep
heeÍt een voorstel gemaakt dat - als het aanvaard wordt _

voor de wijk kan betekenen: op zondag minder autover_
keer. ln overleg met de gemeente en dL wijk kan beke_
ken worden of dil voorstel haalbaar ís en wat er verder
voor maatregelen genomen kunnen worden om de situ_
atie te verbeteren.

Meer autoverkeer door de wijk: oorzaak en gevolg
Onze wijk ondervindt meer overlast dan vroeger van het
strandverkeer door de veranderde verkeerssituatie bij de
Zeeweg. Een gemeenschappelijke aanpak door de
gemeenten Haarlem en Bloemendaal ontbreekt. Het
aÍsluiten van de Spoorlaan in Bloemendaal leidt er bij_
voorbeeld toe dat veel verkeer niet meer via de
Ruijsdaellaan, maar vra de Brouwerskolkweg geleid
wordt, en dat leidt weer tot een extra aanbod van auto,s
die onze wijk gebruiken om doorheen te rijden. Veel
auto's komen ook vanaÍ de Duinlustweg en de
Elswoutlaan onze wijk in.
Ook de gemeente Zandvoofi zou via een stringenter par-
keerbeleid ervoor kunnen zorgen dat men een beter
afweging maakt tussen het gebruik van een auto naar het
strand oÍ het openbaar vervoer via de trein oÍ de bus.

Voorstel voor verminderíng autoverkeer:
Op 3 punten rs er toegang tot de wijk:
vanaÍ de Korte Zijtweg: Ramplaan (toegang 1) en
Hospeslaai (toegang 2): vanaf de Vlaamseweg:
Bollandsiaan (tcegang 3).
De meeste overlast is op mooie stranddagen rn het
weekend (en oi1 wedstrijden op het circuit).
De werkgroep stelt voor te beginnen met een proef die
op redelrlke termijn te verwezenlljken is.
De uitgangspunten bij het voorstel zijn:
- wijk bereikbaar houden voor reder die er moet zijn;
- geen verplaatsing van de overlast naar ander deel van
de wijk.
Het voorstel komt er op neer dat het op zondagen onmo_
gelijk wordt om de Ramplaan in te rijden vanaÍ Korte
Zijlweg; daartoe moeten (omklapbare) verkeersborden
geplaatst worden. Onverbrekelijk hiermee verbonden is
dat de mogelijkheid om via de Hospeslaan de wijk in te
rijden beperkt wordt. Dit kan via een beweegbare wegaÍ-
sluiter ("road barrie/'), die het verkeer doseert. (bijvoor-
beeld drie auto's per minuut).

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat een file ontstaat op
Zijlweg en Kofie Zijlweg dienen de verkeerslichten op nei
kruispunt van de Zijlweg met de Randweg aÍgesteld ie
worden op een groter verkeersaanbod op zondag (meer
op groen).
Dit voorstel houdt tevens in dat er voorlopig ., ,W
geen verandering komt in de hoeveelheid ver- ';W
keer door de wijk naar het strand. Dit doel bt,jÍt ''ïil.

Buurtfeest 1g september ,gg

leqii'u het at genoteerd? Op zaterdag 19 september
vindt weer het traditionele, tweejaarlijkse buurtfeest
plaats. Een groot deel van de Ramplaan, de
Rollandslaan en het plein bij de winkels zal gereserveerd
worden voor een groots spektakel voor en door de bewo_
ne_rs van het Ramplaankwarlier. ln de wijkkrant van begin
juli krijgt u een uitgebreid programma-overzicht te lezei,
maar een aantal punten willen we nu alvast aanstippen.

Kraamverkoop
Uitsluitend voor bewoners van het Ramplaankwartier
bestaat de mogelijkheid een overdekte kraam te huren (4
m.), à fl. 30,-. U kunt zo'n kraam gebruiken voor privé_
verkoop en tentoonstellingen. Ook als u aktieÍ bent in een
stichting of vereniging, kunt u op deze dag, als buurtge-
noot, uw enthousiàsme duidelijk maken, mits deze nÉt
controversieel of kwetsend is. Ook het huren van een
halve kraam (fl. 1S,-) is mogelijk. Kinderen tot 15 jaar
kunnen voor Í1. '10,- één derde kraam reserveren.
Telefonische opgave: Annelies Homburg, tel. 023_
5247240.

Let op!
ïrjdens het buurtfeest vindt ook de verkoop van de twee_
de druk van het Boek over het Ramplaankwartier plaats!

I



ro IO o.a.: . Akai
. Aristona . BNS
.Bose.BenW
. Daewoo . Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe . Marantz
. li'lissron . Panasonic
. Philips . Pioneer
. Sharp. Sony
. Tecrn cs
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Voor beter beeld en geluid...
E I G EN SERV I C E WE RKP LAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM 'Tel. 023 5323787
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le zult maaÍ een bouwgarantie
hebben en alles gaat gerruoon goed

Een verbouwing brengt onzekerheden met zi(h mee. Gaàt alles wel goed? Wor'' _:_ :

:::J:::',:ïJ.ï:ï:::Ï :::ï:ïÏ :: Jil:"Ï.":- :' " 2a >-
seen risrco. maar een aannemer die u de zekeÍheici van een bouw- B(Olrlrt|
qarantie kan bieden. Daarmee wordt €lke beloÍte een harde sarantie G A Jl A lU T
En dàt voor naat | 25. U moet alleen het .isico op de koop toenemen !

dat alles gewoon goed gàat Meer weten over de bouwgarantie in het

algemeen en onze staat van daenst in het bijzonder? Aàrzel niet om even conta(t op t€ Ë

Vertrourren is goed, een bouwgarantie is -ekcr

b{ van der Linden & Zn
Aannemers van restauratie', onderhouds- en nieuwbouwerkm

Kantoor en werkplaats: Lange Herensiraat 4, 201 1 LH Haaílem, Tel': 023 - 5:

Íoobqietcr6-instoÍtotiebebriii iirmo $oifrnon

Dok - Riolcringrwcrl«, Lood'36 li6kwerk, Sonitoir'CV Gol'Woler

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.o23 5243472/5251003

' bel voor meer infonnatie of wilblijvende offerte'
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.: t,vereind Staan op langere termijn.
-= .'corstel heeft geen gevolg voor mensen die in de', < moeten zijn oÍ er doorheen willen rijden als ze bin--:'(cmen via de Viaamseweg. Willen ze aan de andere
uar: de wijk blnnenkomen dan kan ejat op zondag alleen
. a Ce Hospeslaan via een doseersysteem.

Itiinder autoverkeer door de wi!k: vooral een regio-
naai probleem
:let probleenr van het vele verkeer clat onze wijk als
docrgangsroute naar het strand gebruikt moet in essentíe
r'egionaal opgelost worden. De provincie zal vanaf 25 mei
8 weken lang gelegenheid geven een reactie te geven op
het Streekplan Kennemerland. Voor zover nu bekend
staat in dit plan dat het strand goed bereikbaar rnoet blij_
ven, dat de groei van net autogebruik teruggedrongen
moet worden en dat er meer openbaar vervoersmogelijk_
heden moeten komen. Dit is niet verlaald in percentages
groei die nog acceptabel zijn, laat staan in terugdringing
van het huidige autoverkeer en ook niet wat daàr tegen_
over staat aan nieuwe openbaar vervoersmogelijkheden.
Het is een goede zaak dat wij vanuit de wijk samenwer-
king zoeken met andere groepen in Haarlem en
Bloemendaal die met verkeersoverlast te maken hebben
als gevolg van het strandverkeer. Druk moet uitgeoefend
worden op de gemeentebesturen en op de provincie om
de toevloed van het verkeer te beperken.

Snelheid afremmen: gemeentetijk oplosbaar
Door verkeersremmende maatregelen zoals versmallin_
gen (chicanes) en eventueel drempels zijn automobilisten

gedwongen rustig te rijden d.w.z. veilig voor andere weg_
gebruikers. 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. Maatregelen aan het wegdek
(drempels enloÍ vernauwingen/chicanes) dienen verder
uitgewerkt te worden.

Besprekimg met wijkraad en gemeente
Dít voorstel dient besproken te worden met alle wijkbewo_
ners en alle andere betrokkenen op een wijkraadsverga_
dering, met deelname van vertegenwoordigers van in
ietjer ger,,ai de gemeente Haarlem. De gemeente heeft de
beloÍte ge,Jaan de plannen te bekijken. Uiteraard kan
iedere betrokkene inspreken en via de wijkkrant zijn I
haar visie laten weten.
Het beste zou ziin tegelijkerlijd een reactie op het
Streekplan Kennemerland te bespreken. ln de wijkkast
volgen nadere mededelingen.

Schouders eronder!
Gebleken is dat het verkeersprobleem sterk leeft in de
wijk. Kans van slagen om hier iets aan te doen, is afhan_
kelijk van de inzet van alle wijkbewoners. Op de bijeen-
komst die georganiseerd gaat worden, venryachten we
dan ook veel medewijkbewoners.
Hoe eensgezinder de wijk is, hoe eerder de overheden
overtuigd zullen worden van de noodzaak het probleem
grondig aan te pakken.

We rkg roep ve rkee r R a mp laa n kwariie r
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Beestjestuin in de stads-
kweektuin
Op 15 aprilj.l. om í0.00 uur is op de Stadskweektuin,
Kleverlaan g, de beestjestuin geopend. Dit is een gedeel_
te van de stadskweektuin dat speciaal is ingericht óm
beesten een schuilplaats oÍ een broedplaats te bieden.
Voor waterdieren is er een vijver en een moeras aange_
legd. Er is een route uitgestippeld, langs een kronkel[ad
en een bruggetje. Op speciale bordjes staat informatie
over de dieren die in de tuin leven. U kunt de beestjes-
tuin de hele zomer bezoeken.

frq
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C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023)5356812

Orchidee Haarlem BV
ROCKAERTSHOF HAA Rt E I,,I

Wilt u een langer houdbaar I cemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE

RockaertshoÍ 50 A
2015 ED Haarlem

tel. (zaak) 0235244826 Prijzen vanaf f. 8,50

BtI ts HtI srilB00t y008 0EB0E6[L|JX
GtzoÍto LExÍtB 8R000
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Bent u ook 1id van de club voor gezorde, smakelijke broodeters?
A1s u dicht in de buurt \ran een 1,?n onze Oude Bakkershuyzen woont

" Dan zit u helemaa- :ebaki<en"

rAÀRLF,M
Gen. Cronjestraat l58.annexcroissanterie
Kritzi.ngerstr. 37 Indischestr. g5 cen. Spoort . t
Hoogerwoerdstr. 45 annex croissanterie
Schouwt.j eslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 Bakkerstraat 16
Zi)twq 24 arrnex croissanLerie

'rl-tr8{STEDE

3irlnenweg 140 annex KondiLcrer restaurant
SàYTPOORT
Bloe[ÉndaalsestraatYeg 85
O\-ER!'EEN
)ii euve Dj ember-Bloenendaaiseweg 247

Bakker vd Voorenrnaakt \antrage eters grageeters
De roep aan lafel

"Van der Vooren, nog een sneetje'

:,,',,,:l:,;iW&
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Kledingactie Mensen in Nood
"Kleding. uw pakkie an" is het nieuwe thema voor de kle-
dingactie van Mensen in Nood in 1998. Veel mensen in
de Derde Wereld en Oost Europa kunnen zich niet oÍ
nauwelijks kleding veroorloven. Omdat ze op de vlucht
zijn en alles moeten achterlaten oÍ omdat ze eenvoudig-
weg te arm zijn. Via de kledingactie van Mensen in Nood
worden zij op een praktische manier gesteund.

Kledínghulp begint bij mensen thuis. Daarmee is het een
heel persoonlijke en concrete actie. ledereen heeft wel
kleren in de kast die niet meer worden gedragen. Ze zijn
niet langer in de mode oÍ passen niet meer. De kleding-
actie van Mensen in Nood is voor deze spullen een
goede bestemming.

Afgelopen jaar gingen kledingzendingen naar vluchtelin-
gen uit Krajina in Klein-Joegoslavië, naar Angola, Ghana,
naar vluchtelingen uit Zaïrein Tanzania, naar het project
van broeder A. van Noije voor aidsbaby's in Brazilië en
naar Litouwen, Kroatië, Hongarije en Serviè. Het blijft op
vele plaatsen hard nodig, dus ... ons pakkie an.

De inzamelactie wordt gehouden op zaterdag 16 mei
1998 tussen 10.00 en 13.00 uur bij de
Hervormd/Geref ormee rde Kerkgemeenschap Overveen
aan de Ramplaan.
Er zijn vrijwilligers aanwezig om de kleding in ontvangst
te nemen.

Opening zwembad 'De
Houtvaart'
Op Hemelvaartsdag 21 meia.s. om 11.00 uur gaat het
zwembad weer open. Er zijn die dag allerlei sport- en
spelaktiviteiten, aÍhankelijk van het weer.

Openingstijden voor het publiek:
Maandag Um vrijdag van 12.00 - 18.00 uur
Zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur

\ÍaÍd de zomervakantie, 13 juli 1998:

Maandag Um vrijdag van '11.00 - 20.00 uur
Zatedag en zondag van 11 .00 - 17.00 uur

Openingstijden voor de Vrienden van De Houtvaart
Maandag t/m ,. la; ,a.07,00 - 10.15 uur
Zaterdag van Cg,,3C, - ': 3C uur naturistisch zwemmen
Zondag van 09.00 - i:3 tr: -.:. trimzwemmen en van
09.45 - 10.30 uur vri]z,,,,e-r-en

Voorverkoop en abon nemente n :

Voormalig Badhuis (Bouwburo V/esi, Le dseplein 49, tel,
023-5314185 van 15 april Vm 20 n-e , maandag t/m don-
derdag van 09.00 - '17.00 uur.
Zwembad De Houtvaart, Piet Heinstraat 12, tel. 023-
5242233 van 6 Vm 20 mei, maandag Lh vrijdag (vrijdag

15 mei gesloten) van 15.00 - 19.00 uur en op zaterdag g
mei van 11.30 - 13.30 uur.

Let oo: d voorverkooo sluit op 20 meil

Tarieven voorverkoop:
Abonnement* volwassenen: fl. 70,-
Abonnement. jeugd Vm 15 jaar en 65+: Í1. 54,-
leder 2e gezinslid 20% korting , Sé 4To/o,4e 60%, se g0
en 6e en volgende 100% (gratis!).

De gezinskorting geldt alleen tijdens de voq&erkoop!

Tarieven na 20 mei:
Abonnement* volwassenen: Í1. 87,-
Abonnement. jeugd Um 15 jaar en 65+: Í1. 67,-
12 badenkaart: Í1. 37,50
Los bad Í1. 3,75
Leskaart (een geldig abonnement rs vereist): Í1. 60,-

. Voor elk abonnement is een pasfoto nodig

Zwemles in 7 weken
Hiervoor dient u zich aan te melden in het zwembad. De
lessen zijn op maandag t/m vrijdag van 17.45 - 18.4S uur,
dus 7 x 5 = 35 lessen. Een leskaart kost Í1. 60,-.
Daarnaast is een geldig abonnement vereist.

Bakker van der Vooren
Wij feliciteren Bakker Van der Vooren heel hartelijk met
het betrekken van het nieuwe pand in de win-
kelgalerij. Deze ruimere behuizing is alle
medewerkers van hafte gegund!
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Eetcafé
't Wapen van Kennemerland Rustieh gelegen,

Gezellíg oud-Hollan dse sfeer

Uitstekende keuken

7 dogert, per week geopen d

Ook zaaluerhuur

Rarrplaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532

,2015 HL Haarlem, tel. + fax :023 5 246 313
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lders . uitnodigingen . jaarverslagen
leaflets /pamflettsn o (wens)kaarten etc.ustraties o

uindorpsl a

o

NTWERP & REALISATIE
erk/logo) o catalogi . advertenties

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 41

adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR HAARLEM
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Wordt donateur van de stich-
ting fiets/voetveer Zuid
Schalkwijkerweg - Theehuis
Cruq u ius

De stichting Fiets Voetveer Zuid Schalkwijkerweg -

Theehuis Cruquius heeft het plan opgevat om het pontje
tussen Cruquius en Schalkwijk weer in ere te herstellen.
DankzijÍinanciële steun van de provincie Noord Holland,
de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en andere
sponsors kan het pontje dit voorjaar gaan varen. Het
pontje, dat inmiddels besteld is, wordt achtenhalve meter
lang en bijna tweeënhalve meter breed. Het pontje kan
de hele dag varen middels een set zware accu's. Wellicht
worden er in de nabije toekomst zonnepanelen geplaatst
zodat de pont geheel zonder netvoeding kan.
De pont gaat bemand worden door vrijwilligers. Er heb-
ben zich al een kleine 40 mensen gemeld die graag
schipper willen zijn.
De bouw van de steigers ondervindt ondedussen wat
vertraging vanwege een ingediend bewaarschriÍt aan de
Haarlemse kant. De Stichting Fiets Voetveer gaat er
vooralsnog van uit dat halÍ mei de eerste overtocht zal
plaatsvinden.
De pont biedt plaats aan 12 personen inclusieÍ Íietsen.
De overtocht kost een gulden, met fiets twee kwartjes
meer. Het veer vaad van april tot en met september elke
dag van tien uur's morgens tot acht uur's avonds in een
dienstregeling van vier keer per uur.
De verleende subsidies en toegezegde sponsorgelden
dragen een groot deel van de investeringskosten. Maar
daarnaast zijn donateurs broodnodig en zeer welkom.
Voor slechts één tientje kan iedereen donateur worden.
Uiterqard is een hogere bijdrage ook welkom. Voor dat
tientje steunt u een goed doel en krijgt u een gratis over-
tocht en een kopje kofiie in het Theehuis.
Dus, steun dit initiatieÍ en wordt vandaag nog donateur!

Haa rlempromotie
tle #c;-g 'Haariem Promotie" laat 10 x per jaar een
sueÍHrnris- ',st verschijnen. Regelmatig houden we u
od(yia(h *'";q.xast hiervan op de hoogte.

Hygiën i sc he woonproblemen
De -:.-::-': -::' : -' -'-= - - ',' leuzaken, hggÍt ggn
foloé' ;= -11'' -' - -' -: t=- =- le aÍhandeling van
klaci::- -,= =-, - -- , -- -_r=- =- :J nen. Een voor-
beelc - =-,=- - -" - - r: ,, ..1s :.:. de Dekamarkt)
Meer - --'-.= ,:'-- l:-: .P,Hamgr,
tel. C2:-:" ra. -

Ramperties
Oppas gezocht
Wij zoeken een oppas voor ons dochtertje van 7 maan-
den voor een paar dagen per maand. Bel voor inÍormatie
lel. 023-5242410.

Orthopedagoge
Orthopedagoge biedt hulp bij het omgaan metde kinde-
ren voor en na echtscheiding:
Bureau voor Ouderschap en (Echt-) Scheiding
Regentesselaan 17
2015 BW HAARLEM
Tel.023-5340633

Gevonden:
Regenbroek, bij de papierbak aan de Pieter Wantelaan
Te bevragen: tel. 023-5247230.

Oproepje
Vriendelijk verzoek van een buurtbewoner: houd a.u.b.
met het verplaatsen van de rolemmers rekening met
omwonenden. ln erg vroege uudjes slapen bijvoorbeeld
kleine kinderen erg moeilijk weer In.

Weet u het?
Op onze oproep wie ons meer kon vertellen over de twee
"onbekende" Íoto's uit de vorige wijkkrant, hebben wij een
aantal waardevolle reacties gekregen. Eén ervan drukken
wij graag voor u aÍ:

ln de laatste wijkkrant stonden 2 foto's van onbekende
plaatsen. De bovenste Íoto was van mijzelf. Hierover
hoorde ik dat het bewuste huis hoogstwaarschijnlijk heeÍt
gestaan achter het "Huis met de Beelden" bij het begin
van de Randweg (Wagenweg).

De onderste Íoto ken ik. Wij zien de Bloemendaalseweg
even voorbij het kruispunt Julianalaan / Militairenweg.
Rechts is tussen de bomen vagelijk de villa "Beek en
Duin" te zien, zo'n 20 jaar geleden gesloopt om plaats te
maken voor het Ílatgebouw "Beek en Duin" aan de
Cearalaan, ln de villa woonde de Íamilie Heeren, links is

de toegang tot de woning van de Íamilie Van Roode, die
een boerenbedrijÍ annex transportbedrijf dreeÍ. De Íoto is
tussen 1900 / '1910 genomen.

Vriendelijke. groeten,

Henk Mandjes

- --,-t zich opgeven op onderstaande telefoonnummers:

- : 290248 (penningmeester)

-, aj735B (secretaris)

w



lk weet nog dat...
Mijn ouders hebben vroeger in de Lambrecht van
Dalelaan gewoond en tussen de oude Íoto,s kwam ik bij-
gaande kwitantie tegen. (zie afdruk (red.))
Drieëndertig gulden huur per naand, niet te geloven!
Als de huidige bewoners van Lambrecht van Dalelaan 40
interesse hebben (of andere geïnteresseerden), mogen
ze de kwitantie hebben.

Sacha Ferrari - Dolk
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