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Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
Frans van der Stuijt

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

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
524.8265
Postbus 6158
2001 HD Haarlem
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524.8228
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Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:
Ambulance:
Belbus:

Dierenambulance:
Dokterscentrale:
Milieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West:
Wijkverplegingen Kruisver. :
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515.5600
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527.0424
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Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ 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

518.0180

m
524.2430

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 24 september. aanvang: 20.30 uur
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518.0100
511 .3000
511.5070

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 12 december. Kopij kunt u
inleveren llm 23 november op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.
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Stemmen op een wijkraad is
een (wiik)feest
ln maart jl. schreven we het volgende:
De gemeente Haarlem meent dat ze in haar contacten
met de bewoners van de stad hulp nodig heeÍt van mensen die voor de wijk die zij bewonen vefiegenwoordiger
willen zijn. Dat is een goede zaak. Wie kan beter verwoorden wat er in een wijk speelt dan een bewoner uit
de wijk, die uit hooÍde van zijn oÍ haar functie in de wijkraad goed op de hoogte is van de problematiek in de
wijk. Om het belang te onderstrepen is de Íunctionele
plaats van een wijkraad in Haarlem vastgelegd in de verordening op de wijkraden. Daarin is ook bepaald dat de
wijkraad dient te worden gekozen door de bewoners van
de wijk. Door u bewust uit te spreken vóór de wijkraad
als geheel ondersteunt u het bestuur er van; het verschaÍt hen het nodige draagvlak.
Daar moet eigenlijk nog aan toegevoegd worden dat het
genoemde belang natuurlijk niet eenzijdig is. Ook de wijkbewoners hebben er belang bij dat hun belangen door
een actieve wijkraad worden behartigd in alle denkbare
contacten met de bestuurders van Haarlem en soms ook
Bloemendaal, ambtelijke instanties van die plaatsen, politie, de plaatselijke middenstand en niet te vergeten de
wijkbewoners.
Het probleem in maart was dat we niet voldoende adspirant bestuursleden voor de volgende wijkraadsperiode van september 1998 tot september 2002 - hadden. Geen
leden, geen wijkraad, geen reden tot verkiezing. ln juni
heeft u op deze pagina kunnen lezen dat dat gevaar van
een eventueel wijkraadsloos tijdperk was aÍgewend. Er
hadden zich voldoende nieuwe mensen - die zich op de
volgende pagina's zullen voorstellen - gemeld, om een
nieuw bestuur te vormen.

Op de 19e vaó deze maand bent u - wijkbewoner - aan
de beurt. Kom beslist stemmen! Het is uw - democratische - recht. Het is als zodanig van nut voor u als individu, de andere wijkbewoners, de wijkraad en de gemeen-

te Haarlem.
Namens de huidige wijkraad wens ik het volgende
bestuur een plezierige en succesvolle tijd toe die begint
na een Íeestelijk verlopen verkiezingsdag op 19 september 1998.

Derk de Vries
Voorzitter Wijkraad
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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

E[Bt

@

il

5241 .258

BEL 023

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

Leendert Meeszstraat 106

20L5lT Haarlem
Tel: 023-52450 14
Fax:023-524 50 14

Elekronica
Aarding

Mobiel:06-52 804 683
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R.i.nu,o Van Limburg

Wij nemen de tijd voor IJ.
U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:

MA - VR

ZN

09.00 uur
10.00 uur

-

17.30 uur
16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
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Kado's
Kaarten
Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Grafwerk
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Renovatie
Mevroulv G.W,M. van Viegen, wethouder Sociale Zaken,
Welziln en Sociale Vernieuwing van de gemeente
Haarlem, gaÍ op 13 maart 1998 het startsein voor het
door Haarlemveste ontwikkelde project van gedifÍerentieerd wonen voor ouderen.

Afscheid Mevrouw van Gendt
Op de buitengewoon druk bezochte afscheidsreceptie op
vrijdag 28 augustus j.l. hebben vele buurtgenoten
mevrouw Van Gendt de hand gedrukt. Na al eerdere bijeenkomsten met de vrijwilligers van het vezorgingstehuis, het personeel en de bewoners van de aanleunwoningen en het "hrJis" was dit officiële aÍscheid voor velen
het laatste moment mevrouw Van Gendt het allerbeste
toe te wensen voor de komende periode en haar veel
plezier toe te wensen tijdens de welverdiende vakantiereis die nu gaat volgen.
Ook de wijkraad heeÍt zich hierbij aangesloten, en wenst
haar opvolgster, mevrouw Den Hollander-Loeffen, uiteraard een plezierige werkkring toe.

Doelstelling
Doelsteliing van dit project is: wonen op maat en geschikt
voor elke Íase in het proces van het ouder worden.
Aanleunwoningen voor bewoners met zowel lagere als
hogere inkomens worden gerenoveerd en vernieuwd, het
verzorgingshuis aan Rockaertshof 66 wordt aangepast en
verbouwd, terwijl een verpleegdependance nieuw wordt
gebouwd.

Samenwerking

'

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met de
Stichting Hervormde Diaconale Huizen (SHDH), waarvan
"De Blinkert" sinds 1 januari 1998 deel uitmaakt. Hiermee
biedt woningstichting HaarlemVeste senioren de mogelijkheid in een van de meest aantrekkelijke wijken van
Haarlem te blijven wonen.

Vier Íasen
Het project wordt in vier fasen gerealiseerd.
Fase 1: Renoveren van veertig bestaande aanleunwoningen (gereed Íebruari 1998).
Fase 2:Aanpassen van de 46 kamers en vergroten van
de daarbij behorende douchecellen, gelegen op de
eerste en tweede verdieping van het verzorgingshuis
De Blinkeft.
Fase 3: Verbouwen begane grond en aanbouw van twee
nieuwe vleugels waar in totaal dertig zelfstandige verpleeghuisplaatsen worden gerealiseerd. Dit in combinatie met de negentig verpleeghuisplaatsen van de
nieuwbouw Janskliniek in Haarlem. Tevens zullen er
zestien dagbehandelingsplaatsen voor psychogeriatrische patiënten worden gerealiseerd.
Fase 4: Vervangende nieuwbouw van 35 appartementen
voor senioren met de mogelijkheid gebruik te maken
van Íaciliteiten die De Blinkert kan bieden op het
gebied van ouderenzorg.
Het totale project zal rond april 2001 zijn voltooid.

Ouderencontact Overveen
Na 30 jaar Ouderencontact hebben wij als bestuur helaas
moeten besluiten om Ouderencontact op te heffen. De
reden is dat de sociëteit in de aÍgelopen jaren steeds
minder bezoekers trok. Dat komt door overlijden, vertrek
naar een verzorgingshuis oÍ aÍnemende mobiliteit door
lichamelijk ongemak. Nieuwe aanwas is er (bijna) niet.
Derhalve hebben wij besloten om met de wekelijkse
socièteit te stoppen. Wij gaan echter wèl door met de
activiteiten die nog wel bestaansmogelijkheden hebben,
zoals de bedevaart naar Heiloo, de kerstviering en enkele
busreizen per jaar en mogelijk kan er ook nog 'n enkele
kienmiddag worden gehouden. Deze evenementen trekken nu toch al een meervoud van het aantal sociëteitsbezoekers.
Het genomen besluit zal bij een aantal mensen een
teleurstellend bericht zijn, maar de tijden veranderen.
Was men vroeger bij 65 jaar oud, thans gaat men verre
reizen maken, heeft men de beschikking over een auto
en is steeds minder aan de omgeving gebonden.

Wij willen ons dan ook in het vervolg
"Evenementencommissie" noemen. Wij doen echter een
dringend beroep op enkele enthousiaste dames / heren
die een dergelijke commissie moeten vormen. Wij zijn bij
de oprichting van Ouderencontact met twaalf personen
(bestuur en medewerksters) gestart, waarvan er nu nog
drie actieÍ zijn, die ook 30 jaar ouder zijn geworden!
Namens het bestuur van Ouderencontact,
Hemke Elzinga, voorzitter
Voor inÍormatie en/of reacties: 023-5241810
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

élau

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

Ramplaan 40

- Super lasagne

- Bami- Nasi - Macaroni

Haarlem

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 029 - 524 61 61

tel. (023) 524 79 93
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SEDERT 1987
Bloemendaalseweg 2G1
2051 GD Overueen
Telefoon 023 525 22 g0

uwemxra
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96
Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

-

tel: 5364902
tel: 5360700
tel: 5864387
tel: 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged. Herensingel 6
- tel: 5368441
v. Zeggelenplein
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TEXACO

Texaco Selfservice Station

service

s

kwaliteit

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

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

wh erever you go,
go Texaco

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

-fruit
2keer per week
blj U in de sfraat

Graag tot ziens
.w-
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tel: 5378212
service

s

kwaliteit

Steunpunt voor ouderen
Haarlem Zuid-West
Het Steunpunt voor Ouderen aan de Van Oosten de
Bruynstraat 2lhoek Westergracht, begint in het nieuwe
seizoen met allerlei nieuwe cursussen en activiteiten.

Wie wil kennismaken met de computer?
Bij genoeg deelname staften we op 6 oktober rnet een
cursus kennismaken met de computer.
Het doel is cm in 8 weken de eerste beginselen van het
werken met de computer onder de knie te krijgen. De
praktijk heeft inmiddels al uitgewezen dat ook ouderen
heel goed in staat zijn om te leren werken met een cornputer en dat zij daar veei plezier aan beleven.
ledereen die zich afvraagt "is dit iets voor mij", kan zich
opgeven bij: Het Steunpunt voor Ouderen.
Wanneer? Dinsdag 6 oktober
Hoe laat? 09.00 tot 10"30 en van 10.45 tot 12.15 uur
Waar? Op Het Steunpunt voor Ouderen
Kosten: Voor I lessen van 1_ r.rur Í1. 112,80
Engels voor senioren
De cursus is gericht op het gewoon leren praten in het
Engels. ln een ongedwongen sÍeer wordt de kennis van
het Engels uitgebreid. Dit gebeurt door middel van luisteren, gesprekjes, lezen, schrijven en uitspraakoefeningen.
Men leert vooralwat nodig is om gewoon met iemand
een gesprekje te kunnen voeren. Er wordt in kleine groepen lesgegeven, daarom is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding van de docente.
Het tempo voor de cursus wordt door de groep zelÍ
bepaald. Bij voldoende belangstelling wordt er in het
kader van de cursus een trip naar Engeland georganiseerd.
De cursus gaat met minimaal 10 deelnemers van start.
Start: Dinsdagmiddag 22 september
Kosten: Cursusboek tÍ\.20,-,12 lessen van 1 uur Í1. 7S,Docente: Liesbeth Steenbeek

ZelÍbescherming voor vrouwen 55+
Voor wie? Voelt u zich wel eens onveilig op straat of in
huis? Wilt u zich weerbaar opstellen? Dan is deze cursus
wellicht iets voor u.
Opzet van de cursus is o.a.:
Fysieke zelÍverdediging en houding
Met eigen benen stevig op de grond staan
Bewust en alert lopen
De cursus zelÍverdediging duurt 10 weken, lessen van 2
uur en start op een donderdag in oktober bijvoldoende

Plukker
Sinds kort zijn er rondom de oude smidse van "Plukkef',
op de hoek van de Hospeslaan en de Korte Zijlweg, een
aantal veelbelovende activiteiten waarneembaar.
De eerste betreft de restauratie van de monumentale
muur. Heel attent worden belangstellenden op de hoogte
gebracht d.m.v. een klein aanplakbiljet, met de tekst:
"Vanwege instoriingsgevaar wordt de muur volledÍg afgebroken en daarna weer in de oorspronkelijke stijl opgemetseld met ouderwetse, kalkrijke specie en met gebruikmaking van de oorspronkelijke stenen. Deze kunnen
makkelijk worden hergebruikt, omdat de muur door de
veroudering met de hand kan worden afgebroken(...)."
Daarnaast wordt ook de smidse zell grondig gerestaureerd. Met behoud van de historische buitenkant wordt
het interieur zó gerenoveerd, dat de huidige bewoner er
binnen enige tijd een praktijkruimte van zal kunnen
maken. Voor een stijlvol behoud van de voormalige theekoepel van "Huize Schoonoord" kunnen wij derhalve zeer
dankbaar zijn.
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Telefooncel
De enige teleÍooncel die het Ramplaankwartier rijk is, op
de hoek van de Ramplaan en de Rollandslaan, is verdwenen. Gelukkig is dit van tijdelijke aard. ln verband
met de uitbreiding van de Dekamark moest de cel, die
op particuliere grond stond, verdwijnen. ln overleg met de
gemeente en de wijkraad wordt nu naar een passende
nieuwe locatie gezocht, zodat binnen niet alte lange tijd
het weer mogelijk zal zijn in een cel te telefoneren.

I
I

deelname.

Spaans
Wie wil er wel eens wat anders leren? Een cursus
Spaans? Wie durft?
tsijvoldoende belangstelling beginnen we een cursus
Spaans voor de lieÍhebbers.
( Voor alle cursussen kunt u zich opgeven bij Het
Steunpunt voor Ouderen, tel. 023-5324261 (A. Wessel of
W. Warmerdam).
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Riole ri n§§werkzaam h eden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem
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Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38

SCHILDERWERKEN
.

Binnen- en buitenschilderwerk
wandafwerking
Periodiek onderhoud
Winterschilderpremie
Vriibliivend advies en offerte

o Behang- en

.
.
.

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

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
HAARTEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

UNTE INKOOP COMBINATiE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN

023 - 527.74,00

#,,w

lnformatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax023 - 525 15 76
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I september

Zalerdag 19 september wordt weer het traditionele tweejaarlijks buurtfeest georganiseerd door de wijkraad
Ramplaankwartier in samenwerking met de winkeliers en
de speeltuinvereniging Croesenstraat. Het organisatiecomité is natuurlijk op dit moment al héél hard aan het werk
en de stand van zaken treft u hieronder aan.
Op de Ramplaan wordt het weer erg gezellig door de
kraamverkoop, voor en door de buurtbewoners. Niet
alleen uw "zoldervoorraad", ook uw hobby's, curiosa oÍ
vrijwilligersactiviteiten kunt u op deze manier onder de

De winkeliers zullen zich allen van de beste kant laten
zien, o.a. met speciale aanbiedingen. Ook hebben zij zich
garant gesteld voor de prijzen in de Playbackshow.
Voor de jeugd van r '12 tot + 18 jaar wordt een off iciële
klimwand, inclusief twee gediplomeerde instructeurs,
geïnstalleerd.

Tijdens het buurtÍeest vinden eveneens de verkiezingen
voor een nieuwe wijkraad voor het Ramplaankwafiier
plaats. U zult hiervoor een oproepingskaart op uw huisadres ontvangen. Een aantal leden van de huidige wijkraad (die o.a. ook dit buurtÍeest organiseert) is niet meer
verkiesbaar. De nieuwe leden worden elders in deze
krant aan u voorgesteld.
De speeltuinvereniging Croesenstraat organiseeft een
eigen spelcircuit op de Rollandslaan (tussen de
Dekamarkt en de Dickmansstraat). Natuurlijk zal het
springkussen voor de jongsten niet ontbreken.
Tenslotte: bij zoveel buurtactiviteiten is hulp natuurlijk
onontbeerlijk en zeer welkom. U kunt zich daarvoor dag
en nacht (lees: avond) aanmelden bij Marjon Bruins, tel.
023-5243226, voor de speeltuinactiviteiten, oÍ bij Nico
van der Fange, tel.023-5246221) lAnnelies Homburg,
lel. 023-5247230, voor de overige activiteiten, zoals voor
de koffiehoek, de bardienst, de veegploeg, enz. Mogen
wij een beroep op u doen?

aandacht brengen.

t

De kinderen tot 16 jr. (alleen uit het Ramplaankwartier)
kunnen via de kleediesverkoop hun spaarpotten spekken.
Dit jaar is een gedeelte van het Ramplaanplein voor hen
gereserveerd. Let even goed op de aanwijzingen en de
lijnen op straatl

a

Heett u, in de vorige wijkkrant of bij de winkels, al gelezen van het grote podium? U kunt playbacken oÍ een
eigen bijdrage leveren. Alles wordt gecoördineerd door
Thea Bijster van Three Times Music, tel. 023-5246465.
Belt u haar zo spoedig mogelijk (uiterlijk tot dinsdag 15
september), of kom langs op de Noorder Tuindorpslaan
14, dan is uw plekje verzekerd.

(ÉJs'

Natuurlijk zal de zithoek, inclusieí koffie, thee en limonade niet ontbreken. Bijde wijkraadskraam kunt u alle
inlichtingen krijgen over de oude en nieuwe wijkraad en
kunt u de herdruk van het Boek over het
Ramplaankwartier en ansichtkaarten van onze wijk aanschaÍÍen. Bovendien is daar bij de bar / BBe bier, wijn en
Íris verkrijgbaar, evenals diverse soorten snacks. Bijde
wijkraadskraam staat ook de stembus, waar u uw stembiljet kunt inleveren als u kiest voor de nieuwe wijkraad.
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LET OP:
Bewoners van de Ramplaan (tussen Schoonoordlaan en
Tuindorpslaan) en van de Rollandslaan (tussen
Ramplaan en Dickmansstraat) wordt verzocht vanaÍ vrijdagavond 22.00 uur hun auto niet op bovengenoemd
weggedeelte te parkeren in verband met het opbouwen
van de marktkramen; dit gebeurt zaterdagochtend vanaÍ
06.00 uur. Ook omwonenden vragen wij hiervoor begrip.
De betrokkenen krijgen hierover nog nader bericht.
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e nieuwe wijkraad stelt zich voor!

Op zaterdag 19 september kunt u zich uitspreken voor
het veftrouwen in de nieuwe wijkraad Ramplaankwartier.
Dit kunt u doen door middel van het inleveren van de
stembiljetten (bij u aan huis bezorgd) bij de stembussen
in De Blinkeft (van 10.00 tot 12.00) en bij de wijkkraam
bij het podium bijde winkels (van 10.00 tot 16.00 uur).
Wethouder Haverkort zal namens de gemeente Haartem
hierbij aanwezig zijn. De aspirant-wijkraadsleden stelten
zrch graag aan u voor:

Zeven jaar geleden zochten wij een huis in
Haarlem. We reden vanuit Amsterdam de Denijs
van Hullelaan in. Nummerl7 was het eerste huis
dat we bezochten om eventueel te kopen. Het was
liefde op het eerste gezicht, zowel voor het straatje als
voor het huis. Het werd me al gauw duidelijk dat we in
een schitterende wijk in een uniek stukje Nederland gingen wonen. Zeven jaar later stond in de wijkkrant een
noodoproep "wijkraadsleden gezocht". Het leek me een
naar idee als we een wijk zouden krijgen waarover anderen zouden kunnen beslissen, zonder te weten wat er
zou worden besloten, zonder ook maar enige invloed uit
te kunnen oeÍenen. Een wijk die eigenlijk monddood is.
"Nee, jongen", dacht ik. "Meld je maar aan". En dat deed
ik, met Peter Tromp. Tezamen zijn we nu één kandidaat"
Baud Schoenmaeckers, Denijs van Hullelaan 17,
tel. 023-5244005

lk ben 39 jaar, getrouwd, sinds 8 jaar woonachtig in Haarlem en sinds begin dit jaar inwoner
van het Ramplaankwartier. ln het dagelijks
leven ben ik werkzaam op het landelijk secretariaat van Amnesty lnternational. lk hoop in de
nieuwe wijkraad een bijdrage te kunnen leveren
aan het behoud van het unieke karakter van

onze wijk. De charme van onze wijk bestaat uit haar
unieke ligging tussen stad en duin, haar ruime opzet en
rust. lk denk dat we als wijkraad de bewoners het vertegenwoordigen als we, bijvoorbeeld in contacten met de
overheid, die waarden verdedigen.
Jos Scholten, Jan de Mijterlaan 26, tel. 023-5243288
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Mijn naam is Gerard Rutte en ik ben werkzaam
als zelÍstandig communicatie-adviseur. lk wil
graag wijkraadslid worden, omdat ik wat terug wil
doen om deze prachtige buurt groen en leefbaar
te houden. Bovendien vind ik niet dat het altijd dezelÍde
mensen moeten zijn die hiervoor de handen uit de mouwen steken. Bij deze wil ik dus ook een oproep doen aan
buudgenoten mee te gaan doen!
Gerard Rutte, Croesenstraat 12, tel. 023-5440127

lk heet Tim Paas, ben 37 jaar en woon samen
met Yvonne, Wouter & Sophie alweer met veel
plezier 6 jaar in het Ramplaankwartier. Een heerlijke wijk voor jong & oud, dichtbij duinen / strand
en het centrum van de stad. Toen ik in de wijkkrant las
dat het bestuur naarstig zocht naar leden, dacht ik dat
het hartstikke zonde zou zijn als er geen wijkraad zou
bestaan. lk hoop dat ik de wijkraad kan helpen om de
komende vier jaar verder te gaan op de door het huidig

4

bestuur ingeslagen weg.

Tim Paas, Lambrecht van Dalelaan 92, tel. 023-5242965

t-

lk ben 47 jaar, woon sinds 1992 op de Ramplaan,
en heb daar bovendien van 1951 tot 1974
gewoond. lk ben analist van beroep, en mede
door mijn |VN-lidmaatschap erg betrokken bij
vooral de natuur in onze buurt. lk ben al 4 jaar oÍÍicieel
wijkraadslid voor Natuur en Milieu en wil in ieder geval
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nog 4 jaar aanblijven. lk hoop op een prettige samenwerking met de nieuwe "groep".
John Tiimstra, Ramplaan 99, lel.023-5248228

I

Als penningmeester van de wijkraad wil ik mij
gaarne even aan u voorstellen. Mijn naam is Ben
Hartgers, leeftijd 66 jaar, gehuwd, 2 kinderen en 2
kleinkinderen. lk ben gepensioneerd hooÍdadministrateur van het lJmond College en sinds 1972 woonachtig in het Ramplaankwartier. Graag wil ik een gedeelte
van mijn vrije tijd nu inzetten voor het behartigen van de
belangen van onze wijk.
Ben Hartgers, Hospeslaan 20,lel. 023-5245221
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ik me kandidaat gesteld als wijkraadslid.

lk ben PeterTromp, getrouwd, drie kinderen,
woon 6 jaar in het Ramplaankwaftier. lk heb me
bereid verklaard toe te treden tot de wijkraad,
omdat ik het belangrijk vind dat de wijkraad blijÍt
voortbestaan, en wel om de volgende twee redenen. Tén
eerste vind ik dat er een aanspreekpunt in de wijk moet
zijn waar mensen naar toe kunnen stappen om problemen en andere dingen die spelen in de wijk neer te leggen en te bespreken. Ten tweede is de wijkraad als vertegenwoordiger van de wijk een meer serieuze
gesprekspartner richting de gemeente

Frank van der Stuijt, Bloemveldlaan 44, tel. 023-

Haarlem.

5248265

Peter Tromp, Ramplaan 53, tel. 023-5242435

lk ben 39 jaar, heb een eigen optiekzaak in
HooÍddorp en woon sinds 7 jaar hier in het
í
Ramplaankwaftier, een wijk waar ik graag wilde
wonen. Vooral omdat mijn opa hier in deze wijk
een aantal huizen heeft gebouwd (o.a. in de Gerrit
Bartholomeuslaan) en ook mijn moeder hier heeÍt
gewoond vind ik het heel leuk dat onze 3 meiden ook
hier opgroeien. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen
geïnteresseerd blijven in het wel en wee van de wijk heb
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C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023)5356812
voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIET EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023VV HAARLEM
TeleÍoon: 013-5254878
Kwaliteilsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Ssa Horse, Feetje-Baby kleding

2 keer per jaar in vezorgingstehuis 'De Blinkert,
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!
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Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smaketijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze oude Bakkershuyzen woont
'Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Gen. CronjesÍaat 158.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95
Gen.Spoorlaan 8
Hoogenvoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanlerie
Ramplaan 36, annex croissanlerie
Ziilweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg Í40, annex KonditoÍei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatw€g

85

Overveen
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!',
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Grote playbackshow
Wil je voor een keer een ster ztjn, een spicegirl of Jantje Smit? Of
denkt u aan Anita Meijer, Gloria Estefan of Trijntje Oosterhuis?
Dan krijg je nu de kans om je eigen favoriete artiest te imiteren.
Op zaterdag 19 september wordt er een grote playbackshow
georganiseerd door de formatie 'Three Times Music'..., in
samenwerking met de wilkraad.

Open podiUm

nieuw/jons tatent

Wil jij, wilt u, willen jullie óók in de schijnwerpers? Als u kunt zingen dansen,goochelen,als je moppen wilt vertellen of als u met

uw koor de sterren van de
Thea Bijster lThree Times Music
met u op.

I de bon in.

zo snel m ogelijk

De 1e prijs
van een

Dus: vul gauw h
naar: Thea Bi jster

N oordertuind
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laan
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,ffi breng
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2415 HK H
023 - 52

Naam:

LeeÍtijd:
Playback/artiest:
Presentatie:

Adres (met eventueel een teleÍoonnummer)
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Ramplaan L25, Haarlem
telefoon: 023 5240532

oI
ders . uitnodigingen o jaarverslagen
. ill ustrat ies . leaflets /pamfletten . (wens)kaarten etc.
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,2015 HL Haarlem, tel. + fax : 023 5 246 313

ASSURANTIBKANTOOR KRIJNEN / KBMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief V/A + Casco
vaste klantenkorting

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

HAARLEM

Hospeslaanfeest
Elswout wint met ruime voorsprong!!!

stellen, maar waarom zou iemand een hekel aan "monu-

Van de 57 ondervraagden vinden 29 uitgesproken dat
Elswout het mooiste plekje in onze omgeving is. 12

mentenzorg" hebben?

geven de voorkeur aan Middenduin, g gaan liever naar
KoningshoÍ en de Brouwerskolk krijgt "slechts" 6 stemmen. Er zijn ook mensen die een pàór plaatsen opnoemen, in willekeurige volgorde. Algemene zaken zoals
"stand, duinen, bossen" worden ook genoemd en ééntje
is er zelfs zo aardig om de Hospeslaan als mooiste plekje
te noemen. En dat is óók waar!
waarom al dat gevraag?

Wat moet er veranderen?
Natuurlijk ga ik hier niet alle 57 ingevulde lijsten uitgebreid doornemen. Maar één vraag is misschien nog wel
de moeite waard. Wat zou je willen veranderen? Nou, om
maar meteen met de deur in huis te vallen: VIERENDERTIG ondervraagden wilden iets aan het verkeer gedaan
hebben. Minder verkeer, minder auto's, minder hard rijden, meer veiligheid voor de kinderen en zeventien spraken zich uit voor het "wondermiddel tegen alle kwalen",
de verkeersdrempel. Een aantal wilde de straat weer
dicht hebben aan de kant van de Korte Zijweg (zoals dat
vroeger geweest is) en een aantal sprak zich uit voor
maatregelen ter beveiliging van de kinderen. Dat er wensen zijn, is dus zeker!
Dertien personen vonden het allemaal prima en voor hen
hoeÍde er niets te veranderen. en dat is toch ook iets
waard in deze - aÍ en toe welwat erg - ontevreden tijd.
Net zo positieÍ als de wens om méér straatfeesten en
meer onderling contact. Maar ja, dat moeten we zelÍ
doen ...
Alles bij elkaar een bijzonder leuk initiatieÍ, een buitengewoon geslaagd Íeest en ik denk toch wel een hoop tevreden buurtgenoten, die allemaal hebben genoten.

StraatÍeest
Wel, op het Íantastische straatÍeest van de Hospeslaan
op 20 junij.l. had "de organisatie" een spel ontworpen,
waarbij de bewoners elkaar moesten interviewen.
Natuurlijk was de achterliggende gedachte dat je elkaar
daarmee meteen beter zou leren kennen. De opdracht
was: "Vul de vragenlijst in met de antwoorden van de
man oÍ vrouw die op nr ... woont." Dat was al een
opdracht op zichzelÍ, want sommigen hadden best moeite
om die bewuste bewoner te vinden.
57 bewoners (boven de 21 jaar) deden mee, over de
ruim 60 woningen ziin er 37 vragenlijsten ingevuld.
Vragen als leeÍtijd, het aantal inwonende kinderen, waar
hebben jullie eerst gewoond, en waar ga je heen als je
hier weggaat, leerden ineens een heleboel over de mensen waar je normaal gesproken alleen maar van weet dat
ze bijje in de straat wonen. Soms zelfs dat niet eens ...

Met hoeveel mensen in de straat praat u wel eens?
Nou, daaruit blijkt dat we toch wel een spraakzaam volkje
zijn. Gemiddeld praten de Hospeslaners tegen 't0 mensen aan, rnet uitschieters naar 35 en 40 en slechts twee
houden het op NUL. Toevallig allebei mannen, waarmee
ik niks wil zeggen natuurlijk ...
Waar wilje heen
... als je hier weggaat? Die vraag gaÍ ruimte voor een
enorme spreiding van antwoorden. Wat te denken van
het antwoord: "Naar de hemel of de hel!". Maar ook
Drenthe, Patagonië, lerland, Frankrijk en Spanje werden
genoemd. Maar gelukkig wilden 18 personen helemaal
niet meer weg en als je daar degene bij optelt die in hun
antwoord blijk gaven van hieruit begraven te willen worden, was ruim de helft toch zeer tevreden met onze
straat. Overigens gingen ook de wereldreizigers er van
uit, dat ze "eigenlijk niet weg wilden, maar als ze dan
tóch zouden gaan ...".
Waar heb je een hekel aan?
Het is grappig te zien hoe mensen zo'n vraag oppakken.
Zeer algemeen, met antwoorden als "ruzie", "lawaai",
"arrogante mensen", maar ook zeer concreet over zaken
als "hondenpoep" (8 x) en "hard rijdende auto's in de
straat" (5 x). Gelukkig waren er ook 6 die niets konden
bedenken waar ze een hekel aan hebben. En dat iemand
een hekel aan politie heeÍt, daar kan ik mijwat bij voor-
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Voor beter beeld en geluid...
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EIGEN SERVICE WERKPLAATS

l-eidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
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Ie zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat geuuoorr goed
Een verbouwing brengt onzekerheden met zi.h mee. Gaat àlles wel goed? Wordt het bouw
plan wel pre(ies volgenr aÍrpraàk uitgevoerd? En wàt gebeurt er al
"

de (oríe(t€ uitvoerins een verschir vàn menins hebt? Neem o"*"^'
seen risi(o, maàr een aanneme. die u de zekerheid van een bouw
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garanti€ kan bieden. Daarmee wordt elke b€loÍte een harde qarantie.
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algemeen €n onze staat van dienst in het bijzonder? Aarzel niet om even contact op le nemen.

Vertrouwen is goed, een bouurgarantie is zeker.
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Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat 4, 201 1 LH Haarlem, Tel.: 023 - 531 76 44
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Dok - Rioleringtwcrk, Lood- cn Zinkwcrk,.sonitoir - CV Got - Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.023 5243472/5251003
be1 voor meer informatie

of vrlblijvende offerte.

Uitslag bal lonnenwedstrijd
Van de Hospeslaanstraatfeestbalonnenwedstrijd (awell)
zijn drie kaartjes teruggekomen. Van Victor van Doorn
was het kaartje in Hattem (Gelderland) gevonden, van
Heleen Homburg in Lelystad en van Menno de pater in
Lemelerveld (Overijssel).
De winnaars krijgen alle drie een cadeaubon.

Nieuws van de gemeente afdeling Sport en Recreatie
Terug van vakantie en weer zin om te gaan sporten, dat
kan! VanzelÍsprekend kunt u zich aansluiten bij één van
de vele sportverenigingen in Haarlem. Maar u kunt ook
zelÍstandig sportruimte huren. Bijvoorbeeld de gymnastiekzaal in uw buurt voor het spelen van een partijtje badminton, volleybal, handbal, een sportieÍ kinderÍeestje etc.
Ook zijn er nog mogelijkheden om overdag de gemeentelijke sporthallen te huren. De Beijneshal bij het
Stationsplein, de Spaarnehal bij het winkelcentrum
Schalkwijk en het Extran Sportcenter bij de kunstijsbaan
zijn alle voorzien van de benodigde belijning voor het
spelen van diverse sporten.
HeeÍt u interesse, neemt u dan contact op met de afdeling Sport en Recreatie, tel.023-5115719 oÍ 5.115714.

Kerstverhaal
Annelies Homburg, die heel wat jaren inspiratie vond
voor het schrijven van een leuk kersfuerhaal voor de kinderen en ouderen in deze krant, gaat binnenkort de
redactie verlaten.
Toch vinden wij dat in het kerstnummer een kerstuerhaal
hoort. Wie van u Ís creatieÍ met pen (oÍ computer) en kan

ons een verhaal bezorgen?
De leukste inzending zal beloond worden met een prijsje
en plaatsing in het decembernummer.
U kunt uw verhalen inlqveren bij één van redactie-adressen: Bloemveldlaan 43 of Gilles Schoolmeesterlaan 2g.
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Samen aan de slag voor een leefbare woonomgeving in Haarlem, doet u mee?
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Het projektburo Mooi Zo Goed Zo roept bewoners van
Haarlem op om zelf goede en leuke ideeèn te bedenken
voor verbetering van hun woonomgeving en hun ideeën
in te dienen bij Mooi Zo Goed Zo.
De vier belangrijkste voorwaarden voor deelname zijn:
Het initiatief komt vanuit de bewoners zelÍ
De uitvoering is kleinschalig, zowel in omvang als Íinancieel
De bewoners participeren in de uitvoering van het initiatieÍ
Het resultaat is zichtbaar en tastbaar voor de bewoners
Wat betreft de Íinanciële kleinschaligheid van de uitvoering wordt - ter indicatie - uitgegaan van bedragen tussen
500 en 5000 gulden.
Het projekburo Mooi Zo Goed Zo toetst de aanvragen en
gaat bij goedkeuring op zoek naar middelen om het idee
te realiseren.
Voorbeeld : Wij k-schoonmaakaktie
Zwerfvuil, graffiti op muren, onkruid tussen de trottoirtegels ... De bewoners vinden dat het beter moet en besluiten tot een grote wijk-schoonmaakakie. ledereen is
enthousiast en van instellingen uit de buurt komt brede
steun:
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Een verzorgingshuis leent bezems en emmers uit
Een buurtsupermarkt leveft schoonmaakmiddelen
Een schoonmaakbedrijÍ stelt een hoge drukspuit ter
beschikking
Een cafetaria in de buurt voorziet de schoonmakers van
broodjes
Een dienstencentrum zorgt voor kofÍie en thee
Resultaat: De wijk ziet er weer schitterend uit en gezamenlijk wordt besloten om van wijk-schoonmaakaktie een
jaarlijkse traditie te maken.

Meer informatie?
Mensen met leuke ideeën voor Mooi Zo Goed Zo kunnen
bellen voor meer informatie oÍ voor een aanvraagÍormulier. Voor groepen bewoners kunnen speciale Mooi Zo
Goed Zo-bijeenkomsten worden gehouden, waarbij een
medewerker van het projektburo Mooi Zo Goed Zo informatie kan geven en wensen van bewoners kan inventariseren.
PROJEKTBURO MOOI ZO GOED ZO
P/a Vrijwilligerscentrale, Gierstraat 31
2011 GA HAARLEM
Tel. 023-531 4862 ot tax 028-5321224
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Gelezen in het Haarlems
Dagblad

Rampertjes

ln het Haarlems Dagblad van 25 augustus 1998 stond
het vol gende berichtje.

Verkeerslichten
Met de verhuizing van het bezoekerscentrum van het
nationaal park De Kennemerduinen van het Koevlak naar
het voormalige machinegebouw van PWN, aan de andere zijde van de Zeeweg in Overveen, zullen verkeerstichten bij de oversteekplaats worden gezet. Bezoekers van
De Kennemerduinen zullen blijven parkeren bijhet
Koevlak, voor tentoonstellingen moeten ze te voet de
drukke Zeeweg oversteken. De provincie Noord-Hottand
zegde het nationaal park onlangs toe de kosten van de
nieuwe stoplichten op zich te nemen. Om filevorming te
voorkomen sluit het bezoekerscentrum op zondagmiddag
vroeger, om 16.00 uur. Rond die tijd komt namelijk de file
op gang van naar huis terugkerende badgasten. Na
16.00 uur worden de lichten-bij de oversteek op knipperen gezet en krijgt het verkeer richting Haarlem alte ruimte.

Commentaar:Wanneer e.e.a. gaat gebeuren, staat in dit
artikel niet vermeld. Feit is wel, dat een bijkomend gevolg
is dat ook zonnebaders bij 't Wed veiliger zullen kunnen
oversteken!

Spelregels Rampertjes
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraÍ Í S,(max. 5 regels) oÍ f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.
Niet commerciele mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Hulp in de huishouding gezocht

ZelÍstandige hulp in de huishouding gevraagd voor t 4
uur per week à Í1. 15,- per uur. lngang: 1 oktober 1g98.
Telefoonnummer vanaÍ 1 oktober: 023-524O1'lO.

Cursus bevallen

Voorbereiding op de bevalling. Samen met je partner.
12 oktober start in het speeltuingebouw in de
Croesenstraat 5i de cursus Bevalten; kosten Í 150,-.
Bellen naar G. Tellegen: 5260032

Wist u het?

Uitslag zoekplaatje

De Íoto waaruan de herkomst van de aÍbeelding onduidelijk was, uit de vorige wijkkrant, heeft nogal wat teweeg

ln de vorige wijkkrant stond een oude foto aÍgebeeld uit
de omgeving, met de vraag oÍ u deze (nog) herkende.

gebracht. Helaas liet de drukkwaliteit veel te wensen
over, maar wie goed keek zag dat onder de twee Íotootjes stond: Overveen - Gezicht op de spoorbrug',.
Nergens was echter een spoorbrug te bekennen, en ook
de geÍotografeerde huizen zagen er erg on-Overveens
uit. De verklaring is wellicht deze. Uit "De Verzamelaaf',
een tijdschriÍt voor prentbrieÍkaartverzamelaars, citeren
wij het volgende.

ln het begin van deze eeuw werden veel prentbriefkaarten in Duitsland gedruW. De "uitgevef'stuurde dan een
negatief en tekst naar de drukkerij met het verzoek er
een aantal prentbriefkaarten van te maken. De veelal
handgeschreven teksten konden door de Duitse zetter
maar ten dele of in het geheel niet worden ontcijferd en
dus maakte hij er naar beste weten maar wat van. Zo
kwamen er nogalwat kaarten in omloop met verbasterd
onderschrift en soms een geheel foute tekst onder de
afbeelding.

Een aantal reacties volgde onmiddellijk. De Íoto is niet
genomen vanuit het uitkijktorentje, zoals één van de
oplossingen luidde, maar vanaÍ het theehuis "'t
Brouwerskolkje", met uitzicht op de zandbak. En ... de
dame, erbij afgebeeld, is mevrouw Wil de Braal.

Oproepje
Geschiedenis van Schoonoord
Wie kan mij helpen aan een Íoto waar de hardstenen trap
op is te zien die aan de oostgevel van de smidse van
Plukker heeÍt gezeten? lndien iemand de trap globaal
weet te schetsen zou ik ook al erg blij zijn. lk ben bezig
met de geschiedenis van Schoonoord. De smidse van
Plukker (nu: Van Doorn) is in 1774 gebouwd als tuinhuis
van Schoonoord.
Paul E. Bijvoet
Vreewijkstraat 5
2311 XG LEIDEN
Tel. / Íax 071-5130946

Verkeerssituatie in het
Ramplaankwartier
De gemeente Bloemendaal zal de verkeerssituatie op de
Korte Zijweg, bij de Elswoutlaan en de Ramplaan, en bij
de inrit van de Hospeslaan gaan aanpassen. Dit gebeurt
op verzoek van en in overleg met de gemeente Haarlem.
Vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem hebben
dit in een gesprek op 2 juli j.l. met enkele buufibewoners
toegelicht. De aanpassingen vinden allemaal plaats op
het grondgebied van Bloemendaal. De gemeente
Haarlem neemt een deel van de kosten op zich.

Op bijgaande ontwerp-schets is te zien welke veranderingen aangebracht worden op de hoek Kode Zijlweg met
Elswoutlaan en Ramplaan.
De stoep op de ronding van Elswoutlaan en Ramplaan
wordt meer richting Korte Zijlweg gebracht; in combinatie
met de vluchtheuvels op de Korte Zijlweg wordt de rijbaan versmald; de meest logische route vanaf de
Elswoutlaan en de Brouwerskolkweg is het vervolgen van
de Korte Zijlweg; naar verwachting zullen auto's langzamer de bocht nemen.
Bij de ingang van de Hospeslaan (niet op deze schets
opgenomen) wordt een doorgetrokken trottoir aangebracht.
Met de werkzaamheden zal naar vetwachting binnen
enkele maanden gestad worden.
Verder zijn in het gesprek de volgende zaken besproken:
- de provindie zorgt er met een verkeersregeling voo dat
op mooie dagen met veel recreatieverkee geen Íiles ontstaan op de Kofte Zijlweg en de Zijlweg, maar dat dit verkeer snel aÍgewikkeld wordt (lichten lang op groen op krijsing Zijlweg / Westelijke Randweg;
- op de Korte Zijlweg staan grote gele borden met verwijzingen, om te voorkomen dat het verkeer vanaÍ het

AIIiance'22 jouw club
Alliance '22wil zich in het nieuwe seizoen 1998 - 1999
versterken met nieuw talent. Wie wil voetballen bij een
leuke club met goede jeugdopvang kan zich vanaÍ nu
aanmelden.
De jeugd van Alliance krijgt behalve proÍessionele training, door de week, ook op de zaterdagse competitiewedstrijden goede begeleiding en coaching.
Onze voetbalvelden liggen op vriendelijke ÍietsaÍstand
van het Ramplaankwartier (5 minuten) aan de
Zeedistelweg, naast de 'Life Fit Centre'-sporthal.
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strand onze wijk in gaat. Een structurele oplossing zou
zijn dat het voorstel overgenomen wordt om een inrijverbod in te voeren van de Ramplaan vanaÍ de richting
Brouwerskolkweg;
- het maken van een eenrichtingssituatie op de
Ramplaan is niet haalbaar. De maatregelen zullen naar
verwachting een vermindering opleveren van het verkeersaanbod vanaf de Elswoutlaan en vanaf het strand
naar onze wijk.

We hebben ook het probleem aangekaart van het te
harde rijden. Van de kant van de gemeente werd gezegd
dat het aanleggen van drempels op busroutes niet snel
overwogen wordt in Haarlem en bovendien dat drempels
erg glooíend gemaakt zouden moeten worden juist vanwege de bussen en dan ook niet meer effectief zouden
zijn om personenauto's aÍ te remmen. Met chicanes heeÍt
men ook slechte ervaringen. Deze lijken soms juist uit te
nodigen volgens de betrokken ambtenaren. De komende
tijd zal nagegaan moeten worden wat aan het probleem
van het harde rijden gedaan kan worden.
Ton Rutten
Werkgroep Verkeerssituatie Ramplaanfuvartier

BijAlliance kennen we de volgende jeugdcategorieën:

Pups:

F-junioren
E-junioren
D-junioren
C-junioren
B-junioren
A-junioren

(5 jaar)
(6 en 7 jaar)
(8 en 9 jaar)
(10 en 11 jaaQ
('12 en 13 jaar)
(14 en 15 jaar)

(16 en 17 iaar)

U kunt zich aanmelden bij:
Kees Prinsen (voorzitter jeugd), teleÍoon: 5245349
Hans Homburg (secretaris jeugd), teleÍoon: 5247230
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