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Een besneeuwd prieeltje in Elswout tijdens de eerste kerstdag van 1995.

Zullen we dit jaar weer een witte kerst krijgen?
De redactie en de wijkraad van het Ramplaankwartier wensen u in elk
geval hele gezellige feestdagen en een gezond 1999 toe!
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EEN UURTJE EERDER OP!

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096

Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad
Voorzitter.: Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten
Frank v.d. Stuijt
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: ïm Paas
Verkeer/vice-voozitter: Peter Tromp
P.Fl.: Gerard Rutten
Jongerenwerk Rie Buursink
Jacqueline Nuijens

Postbus 6158

2001 HD Haarlem
544.2754
524.3288
524.8265

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

524.5221

524.8228
524.2365
524.2435

verkocht,

544.0127

de verkoop ziin gekomen. Noruurliik ofgestemd öp

544.0400
524.7123

finonciële middelen en uw wensen.

is

zorgen wrl,

84.82.63.O30

2459

Alarmnummer:
Belbus:

5'15.2666

Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec

524.1734
512.2165

Thuiszorg:
Veeniging Willem Dreesplantsoen:

510.0200
524.3998

Zo kunt u ohiid ols een von de eersien overleggen en een bod

112

Dit is slechts één von de voordelen von onze seruice, om
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géén enlreekosbn, dus zeer vriibliivend

zeer snel moken von ofsproken, bezichtigingen en toxoties
begeleiding bii íinonciering en
Yoor een vri[bliivende

Von
MAK

527.0424
518.0180

524.2430
511.3300
518.0100
511.3000

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 17 december
aanvang: 20.30 uur
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G^ Schoolmesterloan

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51
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uonkoop oÍ verkoop succesvol te mqken.
U kunt nomeliik ohiid rekenen op:
. 24 wr bereikboorheid (ook op zoterdag)

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:
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Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 6 maart. Kopij kunt u inleveren t/m 15 Íebruari op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
Politiek in de wijk
De brug(gen) op het Koeienpaadje was hen niet helemaal duidelijk - en dat verbaast me niets; wie kan wel de
logica van Staatsbosbeheer volgen? Maar over het
bestemmingsplan, het Tuinbouwgebied, de verkeerssituatie en het stijgende grondwater hadden de Íractieleden
van D66 een duidelijk verhaal. lntensief meedenken was
de zes mens sterke delegatie van D66 niet vreemd.
Onder het motto 'het bestuur dichter bij de burger,vergaderde de Íractie van de democraten (mét sociaal liberale
signatuur) op maandag 23 november tezamen met de
wijkraad. Een vruchtbare avond waar de politici aardig
wat huiswerk aan overhielden. Huiswerk overigens dat ze
zelf aanboden te zullen maken. Zo zal Berny Martini aan
de bel trekken over het niet nakomen van de aÍspraken
die zijn gemaakt over het verbeteren van de verkeerssituatie Ramplaan - Korte Zijlweg - Elswouilaan. De omgevallen pot witte verÍ leek ook haar geen verbetering. Het
sluipverkeer staat op de prioriteitenlijst van de partij,
evenals de verkeersveiligheid. "Maar,,, voegde fractievoorzitter Mailin de Vries er onmiddellijk aan toe, ,,jullie
zullen als wijkraad zelf actie moeten nemen. Kom met
plannen, schrijf brieven en laat van je horen. Richt je tot
zowel de verschillende commissies als direct tot de
betreffende wethouder". Resultaat: de eerste brieven zijn
de deur uit.

gen. De convectorput van de Spaargarens staat vol
water. In de put hangt een pomp die nog net niet vol continu draait om de kamer droog te houden. En het is
helaas geen uitzondering: inmiddels staat menig kelder of
kruipruimte in de wijk blank. Oorzaak: de verdroging in de
duinen wordt teruggedrongen door er minder water aan
te onttrekken. Een nobel streven dat echter niet al te snel
moet worden uitgevoerd. Anders moeten we straks een
ringvaart om de wijk graven en gemalen neerzetten die
ons van droge voeten verzekeren.
In januari laten de democraten ons weten wat hun
inspanningen hebben opgeleverd.
En dan de opkomst,'tr'lk vind uw wijkraad zo groot,,, complimenteerde Helene Steenhoff vragend. Van de 22 aanwezigen waren er 16 uit de wijk - "dat is meer dan wij op
een vergadering rond de taÍel hebben", voegde zij eraan
toe - wat haar een paar verwijtende blikken opleverde.
Maar een beter compliment kunnen wij ons natuurlijk niet
wensen. Veel mensen uit de wijk aanwezig op een wijkraadsvergadering, dat is een goed teken. Als dit zo doorgaat, zullen we de bijeenkomst voortaan wijkvergadering
noemen.
Tot slot ... december. Niet alleen de maand waarin wij
allen naar harlelust onze feestwinkelwagens tot aan de

Over het Tuinbouwgebied zal bestuursvoorzitter Hans
Berkhout zijn licht opsteken bij provinciale staten - waar
hijtevens lid van is. Want over de bestemming van het
gebied is (wederom) onduidelijkheid ontstaan doordat de
gemeente heel zachtjes geluiden over bebouwings-wen_
sen heeft laten horen. OÍ het geruchten zijn of niet, Hans
Berkhout laat het ons weten.
Ook over de ellende die de Íamilie Spaargaren uit de
Duynlaan ondervindt door het stijgende grondwater, gaat
Berkhout de provincie het vuur na aan de schenen leg-
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nok toe kunnen vullen in de geheel vernieuwde en prachtige Dekamarkt (de complimenten), maar ook de maand
van kerst en oudejaarsavond. lk schrijf er niet omheen en
maak het kort: de wijkraad wenst u allen hele Íijne Íeestdagen en alle goeds voor 1999 - met weinig millenniumproblemen, sluipverkeer en natte voeten. En veel
gezondheid, geluk en mooie ideeën voor de wijk.

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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BELASIINGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
S
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Tennissen doe je 's ruinters
n0tuctr,
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IALE STARTERS TAR I EVEN
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INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,.
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BEL 023

Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem
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C.STAPEL

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

Leendert Meeszstraat 106
2015 JT Haarlem
Tel:. 023-524 50 14

Fax:023-524 50 14
Mobiel: 06-52 804 683
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noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding
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Telefoon

heeft vanof I december
voor u klaorstaan:

Kerst
boeketten
f f 10,-

vanoff I 2,5A

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

Kerststerren
vonaf f i,95

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

O23 524 42 tO

Bloemsierkunst Donnée
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/IOilAKOOP | *.i.owo Van Limburs
Wii nemen de tijd voor LI.
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Von alles
om zelf
kerststukjes
te moken

Vele soorten

kerstkodo's
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Toerkoop Reisburo Van Limburg

Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel,
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
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naor eigen
wens

Maondog 2l dec. ook geopend
22 en wo. 2i dec. van 8.i0 - 2l .00 uur
Do. von 8.00 - 18.00 uur

Ramplaan 48

- 023-5245568

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over bloemen
laat het ons even weten

Nieuws uit

de wiik
Bouwen in het plantsoen
niet doen!

/

Vereniging tot behoud karakter Witt"rn Dreesplantsoen
omgeving

en

Geschiedenis
Al ongeveer twee jaar hebben wij geen gebruik meer
gemaakt van de mogelijkheid om u via deze krant op de
hoogte te brengen van de ontwikkelingen rond het Willem
Dreesplantsoen. Voor de nieuwe wijkbewoners geven we
daarom kort de geschiedenis weer.
ln het begin van de vijftiger jaren is in het - nu nog steeds
geldende - bestemmingsplan vastgelegd dat het gebied
in het Willem Dreesplantsoen, gelegen op de hoek van
Pieter Wantelaan en Gilles Schoolmeesterlaan, gebruikt
mag worden voor een gebouw met een bijzondere
bestemming. Zoals bijvoorbeeld een kerk of een verenigingsgebouw. Zoals u zelÍ kunt waarnemen, is het nooit

zo vq gekomen.
Eind 1992, begin 1993 heeÍt Woningbouwvereniging
Randstad in samenwerking met de Vereniging Senioren
Kennemerland een plan gemaakt en ingediend voor een
Ílat van 5 verdiepingen met appanementen voor 55-plussers in genoemd gebied. De gemeente had destijds het
voornemen dit mogelijk te maken via een ,,ontsnapping,,
op het geldende bestemmingsplan, een zogenaamde
Artikel-19 procedure.
ln de periode 1992 -1994 huldigde de Wijkraad het
standpunt dat de bouw van appartementen in principe
mogelijk moest zijn.
Op 30 augustus 1993 is de Vereniging opgericht uit de
behoeÍte de voorgenomen bouw van deze flat in het
Willem Dreesplantsoen te keren. Let wel: het zijn niet
slechts aan het plantsoen wonende mensen die lid zijn.
De leden wonen verspreid door het gehele
Ramplaankwartier en zelfs daar buiten.
ln juni 1994 heeÍt Gedeputeerde Staten van NoordHolland de bouwaanvraag op basis van de Artikel 19-procedure geweigerd.
ln maaft 1995 is dit door de rechter, na beroep door de
gemeente Haarlem, bekrachtigd.
ln juli 1995 was het concept Ontwerp-bestemmingsplan
voor het gehele Ramplaankwartier gereed.
Op zich een goede ontwikkeling. Als een gemeente wil
bouwen dan moet dat zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. Dat geeft de betrokken burgers de mogelijkheid tot inspraak tijdens de totstandkoming en de meeste
rechtszekerheid als het plan gereed is.
Aan dat ontwerp is meegewerkt door leden van de
Vereniging en de Wijkraad. Hoewel sinds 1995 de
Vereniging en de Wijkraad hetzelÍde standpunt huldigen,
heeft dat niet kunnen voorkomen dat het gebied in het
Willem Dreesplantsoen op de plankaart als woonbestemming is aangegeven.

.a:,

Mooi
Op 5 september jl. hebben bestuur en leden van de
Vereniging het eerste lustrum gevierd.
Het gebied op de hoek Gilles Schoolmeesterlaan en
Pieter Wantelaan is niet bebouwd en maakt nog steeds
een belangrijk deel uit van het gehele plantsoen. Dat dit
zo is, kan tot het eerste succes van de Vereniging gerekend worden.

Minder mooi
Een minder vrolijke gevolgtrekking van het bereiken van
het eerste lustrum is dat we het dreigende gevaar van
bebouwing nog niet hebben kunnen keren. Nog steeds
staat in het Ontwerp-bestemmingsplan het genoemde
gebied als woonbestemming op de plankaart.
Besluit
Op de bijeenkomst op 5 september hebben bestuur en
aanwezige leden besloten dat het uitgangspunt van de
Vereniging
BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN onverkort gehandhaaÍd moet blijven.

Windstilte
Sinds augustus 1996 heeft u, bewoner van het
Ramplaankwartier, niets meer van ons vernomen.
Dat hangt samen met de geringe activiteit van de
gemeente met betrekking tot het op gang brengen van de
bestemmingsplan-procedure. Na de totstandkoming van
het Ontwerp-bestemmingsplan, midden 1g95, heeÍt de
Vereniging er niets meer van gehoord.

Laatste ontwikkeling
Op 2 oktober jl. hebben vertegenwoordigers van de
Vereniging en van de Wijkraad op uitnodiging van wethouder Haverkort gesproken over het Ontwerp-bestemmingsplan voor het Ramplaankwartier.
Er blijkt nu geld en mankracht te zijn om het plan, dat
sinds de zomervan 1995 in de la is blijven liggen, nog dit
jaar in de inspraakÍase te brengen. De wethouder heeÍt
aangegeven dat hij vooralsnog vasthoudt aan een woonbestemming voor het gebied in het plantsoen dat grenst
aan Pieter Wantelaan en Gilles Schoolmeesterlaan.
Zowel de Vereniging als de Wijkraad hebben tijdens dit
overleg kenbaar gemaakt aan hun oorspronkelijke standpunt te willen vasthouden:
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

d{N,,

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

Ramplaan 40

- Super lasagne

- Bami - Nasi - Macaroni

Haarlem

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 O1 61

tel. (023) 524 79 93

WIJNHANDEL

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

12
96
Engelenburg 78
Ramplaan 52

Nagtzaamstraat

tel: 5364902

v. Zeggelenpleln

tel: 5360700

-

tel: 5364337
tel: 5241063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.Herensingel
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tel: 5368441

,L

u,í

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!

Wherever you go,
go Texaco

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

-fruit
2 keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens
,"/%lh
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tel: 5378212
seruice

s

kwaliteit

ln november is het plan in de Gemeenteraad besproken
Wij verwachten binnenkort op de hoogte te worden
gesteld van het tijdspad van de te volgen procedure.
Zodra we meer weten, overleggen we met onze leden
over wat ons te doen staat.
Wat u kunt doen?
Lid worden natuurlijk!
Voeg u bij de meer dan 120 leden, donateurs en sympat_
hisanten van het eerste uur.
Het is nog niet over; woningbouw - in het plantsoen! _ is
nog steeds niet van de kaart verdwenen. We hebben uw

steun nodig.
Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen. Het is nog niet te laat!
Aarzel daarom niet en meld u aan als lid, donateur oÍ
sympathisant bij:
Martin Knegt, telefoon S2439gg oÍ e-mail m.knegt@hetnet.nl.

Wij rekenen op u.
Namens het bestuur,
Derk de Vries

wateroverlast ook in Ramplaankwartier!
Op de wijkraadsvergadering van 23 november j.l. meld_
den enige verontruste bewoners overlast te ondervinden
van water. Water in kelders en convectorputten alsmede
vochtuitslag op vloeren en muren. Waar bij menigeen tot
voor kort onder de, veelal houten vloer, stoÍdroog zand
Iag, worden nu minder droge kruipruimtes gemeld. Een
zaak die grote aandacht heeft van de wijkràad.
Het is daarom van groot belang over een inventarisatie te
kunnen beschikken van de huidige water- en vocht_pro_

blemen zoals bewoners deze ervaren in of onder hun
woning. Vandaar als eerste aanzet een enquète teneínde
inzicht te krijgen in de mate en omvang van deze huidige
overlast. Wijwillen alle bewoners, zowel eigenaren als
huurders dringend vragen om hun medewerking de
enquéte in te vullen entbil een van de drie onderstaande
adressen te bezorgen. Bij voorbaat onze dank voor uw
medewerking!

WIJ KRAAD RAMPLAAN KWARTIER

-

ALLEEN INVULLEN BIJ VOCHT/WATER IN OF ONDER UW WONING!
NAAM

ADRES:

......

ln welk(e) gedeelte(n) en wetke mate heeÍt u last van VOCHI

n welk(e) gedeelte(n) en werke mate heeÍt u rast van
wATER:

......................

Last van vocht en/of water sedert wanneer
Eventuele opmerkingen:

...................

lratum:
DEZE ENOUETE.STROOK GRAAG BEZORGEN OP EEN
VAN

WIJKRAAD RA
DENIJS VAN HULLELAAN 17
BLOEMVELDLAAN 44
JAN DE MIJTERLAAN 26

Toch nog een echt kerstfeesf
Een kerstverhaal

De mensen in het dorp zijn verdrietig. Het is
bijna kerstmis. Op het dorpsplein staat al een
prachtige kerstb o om met wel 200 lichti es.
Mylène en Tim kunnen ze zien als ze's avonds
in hun bedje liggen. De lichtjes schijnen door
de gordijnen, het lijken wel sterren. Wat is dat
mooi als je zo heerlijk in je warme holletje ligt.
Vanuit de bakkerij in de dorpsstraat komen de
heerlijkste geuren je tegemoet. Alle etalages van
de winkels zijn prachtig versierd en de eerste
sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Alles
is klaar voor het kerstfeest. Waarom zijn de
mensen dan zo verdrietig?
Mylène en Tim weten het wel. De iuf op school
hrrft het verteld. De klokken in de kerktoren
kunnen met kerstmis rueÍluiden. De klokken
zijn kapot! Ook de koster van de kerk kan er
niet van slapen. Hoe moet dat nou? Een kerstmis zonder kerkklokken, dat kan toch niet, dan
is het toch niet echt kerstmis?

van binnen. Wot is ze trots op haar knappe
broer. Ook de andere kinderen vinden het een
fantastisch idee. Aan de slag dus!

Het is kerstavond. In alle huizen in het dorp
strqlen de kerstbomen en onder sommige ervan
liggen zelfs kadootjes. Op de tafels staan de lekkerste dingen al klaor. Mylène en Tim ziin best
een beetje zenuwachtig. Zal hun plan lukken?
In een onbewaakt moment hebben ze die middag wel tien gekletrrde kerstklokken aan de touwen van de kerkklokken vastgemaakt. Over een
uurtje zal de kaster in de kerk zijn en ze moeten zorgen dat ze daar ook op tijd zijn. "Wat
lopen jullie toch te drcloiefl," zegt moeder, "ga
toch eens even rustig zitten." Tim en Mylène
kijken elkaar aan en get'|en elkaar een knipoog.
"Wacht moar a.f" zeggen ze zachtjes.
De koster is blij, heel bli.i. I'la dagenlang proberen, repareren efi heel teel ztueetdruppeltjes is
het geluk. De klokke n doen het weer! "Wat

"Wat nu?" zucht Mylène. Ze staat samen met
haar broertje Tirn en een paar vriendjes op het
schoolplein. "We moeten iets bedenken, we
moeten iets doen! We kunnen toch geen kerstfeest vieren zonder klokken?"
Ze staan een beetje verdrietigbij elkaar tot Tim
opeens roept: "Ik-tvggÍ-M, ikheb een idee! Bij
de bakker liggen kerstklokken in de etalage met
prachtige kleuren, grote en kleine. Wij gaan
onze spaarpotten legen en vragen aan onze
pappa en mamma en opa en oma of ze mee
willen doen aan een grote kerstverrassing. We
kopen die prachtige kerstklokken en hangen die
in de kerktoren. Ze zien er zo schitterend uit,
daar moet vast een mooi geluid in zitten. Maar
denk er om, dit is ons geheim, onze verrassing
voor alle mensen in het dorp, dus ... mondje
dicht!" Mylène wordt helemaal warm en blii
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zullen de mensen opkijken," denkt hij, "wanneer ze op kerstavond toch de kerkklokken zullen horen luiden. Maar ik zeg niets, dit wordt
mijn kerstverrassing voor de mensen van het
dorp."
"Zachtjes," fluistert Tim, "strAks hoort de koster
ons." Hij en Mylène zijn samen met hun
vriendjes de kerk binnengeslopen. Ze zijn wel
met z'n zessen! Dat moet ook wel, want het
trekken aan de touwen van de kerkklokken is
heel erg zwaar. Heel, heel zachtjes lopen ze de
trap op die in de kerktoren uitkomt.
Bovengekomen houden ze hun adem in.
*Kjk toch
eens!" fluisteren ze tegen elkaar.
"WAt hangen ze daar prachtig! daar moet wel
een geweldig mooi geluid uitkomen."
"Ik ga aftellen," besluit Tim. "Bij tien beginnen
we met z'n allen aan de touwen te trekken en
let dan maar eens op! Eén ... twee ... drie ...
acht ... negen ... tien!" tlit volle macht beginnen ze te trekken en te trekken en ineens klinkt
daar jubelend het geluid van de klokken over
het dorp. De mensen komen allemaal naar buiten. Wat gebeurt er nu? De kerkklokken zijn
toch kapot? Ze kijken elkaar met stralende
gezichten aan. Nu wordt het een kerstfeest zoals
het moet zijn. Wat is iedereen blij!

De koster zit beneden in de kerk. "Nog vijf
minuten," denkt hij, "dan ga ik de klokken luiden." Opeens hoort hij heel zachtjes eeh bekend
geluid dat al snel overgaat in luide jubelende
klanken. "De klokken," zegt hij hardop, "dat
zijn de klokken! Hoe kan dat nou?" Zo snel als
hij kan rent hij de trap op. Hijgend komt hij de
kerktoren binnen en wqt ziet hij daar? Zes kinderen staan met stralende snoetjes aan de touwen te trekken en in de touwen ziet hij de
mooiste gekleurde klokken hangen die hij ooit
gezien heeft. "HoorEu dat, mijnheer de koster"
piept Tim buiten aàem. "Dat zijn onze klokken
ze doen het, is het niet geweldig? Dit is onze
verrassing voor alle mensen van het dorp!" En
hoewelhijbijna niet meer kan blijft hij dapper
doortrekken.
De koster wordt er stil yan en als na een poosje
het klokkengelui langzaam wegsterft, zegt hij:
"Dit is werkelijk de mooiste en grootste verrassing die ik in m'n hele leven heb meegemqakt.
Ik zal vrqgen of er vanavond tijdens de kerstviering aan alle mensen verteld wordt wat jullie voor ons gedaan hebben. Jullie zijn kanjers!"
En zo zitten er die avond zes zielstevreden
gelukkige kinderen in de kerk en wordt het toch
nog een echt kerstfeest.

(Dat de koster na kerstmis tien half gesmolten
chocolade-klokken uit de kerktoren heeft
gehaald hrrft hij nooit aan iemand verteld. Dat
is nu ziin geheim!)
-o

loke Blansjaar
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risÍtl«anssÍl
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri ngswerkzaamheden
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 - s2 bz qs ea

HOLWERDA SCHILDERWERKEN
o Binnen- en

buitenschildenverk
Behang- en wandafwerking
Feriodiek onderhoud
o Winterschilderprem i e
. Vriibliivend advies en offerte

.
.

Van Rae horststraat 3 4, 2015 JH Haarlem - Tel (023)

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
HAARLEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

24 84 18

uNiE l\Ktlt:rP COMBINATIE
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\.\RLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
T

Bloemendaalseweg 301

5

VERKOOP
wffi-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc. etc

OVERVEEN

023 - 527.74.00
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:::::::

::=::r

. i.i

=r.:::trí:,

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 15 76

lngezonden brieÍ
Dankbetuiging aan mijn buurtgenoten
Sinds het overlijden in 1989 van mijn dierbare echtgenote, woon ik nu al 9 jaar alleen op de Hospeslaan 67.
Ondanks allerlei aÍleiding voelje toch de eenzaamheid.
Dan doet het je goed als zovele voorbijgangers je een
vriendelijke groet brengen. Bekenden zijn het, maar ook
onbekenden.
Nu ik te kampen krijg met een aanmerkelijk slechtere
lichamelijke conditie, denk ik er goed aan te doen thans u
allen langs deze weg hartelijk dank te zeggen voor uw
vriendelijkheid.
Het doet mij goed.
Van haile wens ik u alle goeds!
Joop Coesèl
(Woonachtig in het Ramplaankwaftier sinds 1957)

Rectificatie
ln wijkkrant nummer 4 van september j.l. zijn per abuis
twee Íoto's van de nieuwe wijkraadsleden omgewisseld
Op pagina 11 vond u de foto's van PeterTromp en Ben
Haftgers, waarbij nr.7 nr.8 moet zijn en vice versa.

De heer Bijleveld, Elly, Jessica en andere collega's hebben eindelijk de mogelijkheid gekregen hun klanten een
beter produkt te bieden.
Namens de wijkraad heelveel succes in uw prachtig verbouwde, uitgebreide winkel !

eëHmBeeffi
Er is weer wat te doen in de
speeltuin!
16

23
24
29

december: kerstboomversierselen maken
december: kerststukjes maken om 14.00 uur
december: kerstbrunch om 12.00 uur
december: Clown Teddv om 14.00 uur

LeÉen: f z,sb Niet leden: Í 4,VooraÍ opgeven bij de speeltuin.
Let op de aankondigingen voor meer inÍormatie.
Tot slot: lever je Vomar-bonnen van de Stephensonstraat
in bij de speeltuin, omdat 0,5%
van het totaalbedrag voor de

speeltuin is.

Dag Annelies

Beatrixschool
Aanmèlding Beatrixschool
Kinderen die 4 jaar worden tussen 1 oktober 1999 en 1
oktober 2000, moeten vóór 1 maart 1999 opgegeven
worden bij:
Ch risléne Baste n, adj unct-di rectrice Beatrixschool, tel.
023 - 5242255
A.u.b. eerst een aÍspraak maken.
Bijteveel aanmeldingen kan na deze datum geen plaats
gegarandeerd worden voor kinderen uit ons rayon.

Heropening Dekamarld
Eindelijk was het dan zover!
Aljaren barstte de Dekamarkt aan de Ramplaan uit zijn
voegen.
De plannen voor uitbreiding lagen al tijden klaar.
Begin november ging de winkel i.v.m. de verbouwing voor
ruim 3 weken dicht.
Tijdens deze periode realiseerden vele wijkbewoners zich
hoe lastig het is om niet lN de wijk je dagelijkse boodschappen te kunnen doen.
Woensdag 2 december werd de Dekamarkt Íeestelijk heropend. Wat een wereld van verschil!

Toen Annelies ons verleden jaar mededeelde dat zij eind

1998 met haar werkzaamheden voor de wijkkrant wilde
stoppen, waren wij even sprakeloos.
Een wijkkrant zonder Annelies. Dat kon toch niet, dat was
onmogelijk.
Nu ,een jaar later is het dan zover. Haar allerlaatste
medewerking aan de wijkkrant.

Zetrad toe tot de redactie in mei 1990.
Na haar benoeming in september 1990 tot wijkraadslid,
kon zij ook niet voorzien dat ze zolang deel uit zou
maken van de redactie.
Jarenlang gaÍ ze met Joke Blansjaar de wijkkrant zijn huidige gezicht.
Toen Joke 4 jaar geleden uit de wijkraad stapte, heeft ze
zelÍs nog een tijdje alleen de krant gerund.
Annelies was "onze hoofdredactrice", van alle markten
thuis.
OÍ het nu ging om de correcties, het (vroegere) plak- en
knipwerk, de interviews (in de Blinkert bij mevrouw Van
Gendt oÍ in een bootje in Elswout met de heer Dedding),
de bezorgdienst, alles deed ze met evenveel plezier.
Annelies, ontzettend bedankt voor alje werk, je inzet en
je enthousiasme.
We zullen je missen, maar je weet het, je blijft altijd welkom op onze redactievergadering.
Want wat hebben we veel gelachen
(en.....geglimlacht!).
,,,
Tot ziens!
Drieke, Jacqueline, Jany, Jolanda.
= t:.=t:i.;;; '

W

1

C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023)SSSOBtz
Cotff re Exclusief

voor kwaliteits textiel en service naar;

Cluistra

Stelt u prijs op

,&

een persoonlijke

TEXTIEL EN MODE

behandeling?
Laat urv haar dan
eens verzorgen in

PiJNBOOMSTRAAT 98
2023 \iV HAARLEM
Tetefoon: 019-5254978

damessalon

Kwa ite tsr'-e,(€. o,a. TenCate-Hollandia, Ringella_Robson,
Pastuneile--0,. r: e C nderellea-Sea Horse, Fee11e_Baby kleding

"Coiffure Exclusief".
Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279

2 keer :e. .aat r verzorgingstehuis 'De Blinkert,
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!
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Booc n
Bent u ook lid van de club voor de gezonde. smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze oude Bakkershuyzen woont
'Dan zit u helemaal gebakken,,
Haarlem
Gen. Cronjestraat 15g.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischestÍaat 95
Gen.Spoorlaan I
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtieslaan 47, annex croissanlerie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Ziilweg 24, annex croissanterie

H€efirstede
BinÍlerftueg 140, annex Konditorei Restaurant

SanFoort
BloemeÍdaalsestraatweg Bs
Overveen
Nieuwe Diember - 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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Gelezen in de regionale
kranten

I

," de regionale kranten lazen wij de volgende berichten

Koeiepaadje krijgt naast Kwakel extra
fietsbrug
De brug over de Marcelisvaafi als onderdeel van het
Koeiepaadje tussen het Haarlemse Ramplaankwartier en
het landgoed Duinvliet (bij de hooÍdingang van het landgoed Elswout in Overveen) is als kwakel niet geschikt
voor al het hedendaags gebruik, constateert
Staatsbosbeheer (SBB), derhalve wordt verderop een
tweede, lage brug gebouwd, speciaal voor gehandicapten
en Íietsers.
De onlangs geplaatste brug, een kwakel, is een hoge,
steile voetgangersbrug over de voormalige zandvaail. De
oude brug uit 1977 moest onlangs worden veruangen.
SBB, trouw aan cultuurhistorische waarden, dook in de
archieven en trof kaafien aan waarop al in 1812 bij
Elswout een kwakel te zien is over de vaart.
Die voetgangersbruggetjes waren destijds zo hoog, om
de doorvaart niet te belemmeren. Dus, oordeelde SBB,
terugkeer van de kwakel in het op te knappen weidelandschap was heel goed te verdedigen. AÍgelopen voorjaar
begon SBB aan het herstel van het monumentale karakter van de graslanden ten oosten van Elswout. De slootjes moesten weer breder worden, bijvoorbeeld. Ook verdween het prikkeldraad tussen het Koeiepaadje en het
weiland.
De nieuwe kwakel blijkt veel te steil voor de Íietsers en
gehandicapten. Alleen voor fietsers met stevige dijen en
kuitspieren is de hellingshoek te nemen. Vandaar dat
SBB de noodbrug die de afgelopen tijd voor een verbinding tussen beide oevers zorgde nog laat liggen tot iets
verderop een lage oversteek van de Marcelisvaart is
gemaakt. Dat gebeurt zodra het weiland niet meer in
gebruik is als paardenwei. De kleine omleiding moet passen in de herinrichting van het grasland op Duinvliet.
Daarmee beoogt SBB twee doelen te bereiken: het oude
landschap wordt weer zichtbaar, inclusieÍ de kwakel, terwijl tegelijk ook anderen dan alleen Íitte voetgangers van
het Koeiepaadje gebruik kunnen blijven
Bron: Haarlems Dagblad 26 oktober 1

Laatste oude beuken weg
De laatste paar eeuwenoude beuken van
Elswoutslaan in Overveen gaan op dit moment gen de
vlakte. De bomen worden geveld omdat ze oud n ziek
zijn en aangetast door een zwam. Dit
voor het onderlangs rijdende verkeer. Al meer dan tien
jaar zijn Bloemendaal en Staatsbosbeheer bezig de
monumentale, oude beukenlaan te verjongen. Dit is uiteindelijk in drie etappes gebeurd: eerst ging het middendeel omver, vervolgens de bomen ten noorden van het
tennispark en nu de laatste imposante bomengroep bij de
toegang van het landgoed Elswout. De grond wordt verbeterd en nieuwe beuken, ongeveer even groot als de
bomen die de laan verderop alweer jaren omzomen, worden teruggeplant. Nu reeds begint de jonge beukenlaan
iets van de oude glorie terug te krijgen. Over dik een
halve eeuw torenen de bomen weer zo stevig en hoog,

dat de vanouds bekende laan weer min oÍ meer terug is
van weggeweest.
Bron: Haarlems Dagblad 9 november 1998

Pompbediende weert overvalIer
Een 64-jarige medewerker van het tankstation aan de
Vlaamseweg heeft zaterdagmiddag een overualler van
zich aÍgeslagen. De overvaller, die het op de kàs had
voorzien, was kort daarvoor het pompstation binnengestormd en had de man omver gegooid. De pompbediende pikte dat niet. Hij gaf de overvaller een schop, griste
een door hem meegenomen plastic tas uit zijn handen en
begon de man op het hooÍd te slaan. ln de tas bleek een
hamer te zitten. De overyaller is daarna zonder buit op de
vlucht geslagen.
Bron: Haarlems Dagblad 23 november 1998

Annelies Homburg heeft de heer Potze, namens de
redactie en de wijkraad, een bloemetje gebracht op de
goede afloop van deze opmerkelijke gebeurtenis.

iti

Jongerenraad
Ben je het als jongere niet eens met de gang van zaken
in Haarlem, dan kun je je aanmelden bij het
JeugdplatÍorm. Daarin zitten jongeren van 10 to 21 jaar
die een paar keer per jaar met z'n allen vergaderen.
Eenmaal lid van het platÍorm kun je zitting nemen in een
werkgroep. Zo is er een werkgroep milieu, drugs en alcohol, spoft en speelruimte, school, verkeer en jeugdhonken. De jongerenraad vindt het leuk om met ambtenaren,
politici en andere volwassenen te praten over wat jongeren willen. Je kunt je opgeven: Jongerenraad Haarlem,
tel. 023 - 5185166.
Bron: Haarlems Weekblad

Workshop bloemsch i kken
Bij Bloemsierkunst Donnee kunt u terecht voor het maken
van een deur/kerstkrans of taÍelkerststuk. Onder de deskundige leiding van Donnee maakt u deze stukken zelf.
Het enige wat u mee hoeÍt te nemen is Í50,-. Het materiaal is inclusieÍ, evenals het gebruik van scharen en messen. Ook voor kofÍie met iets lekkers wordt gezorgd.
De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn ongeveer om
21.30 aÍgelopen.
De workshops worden gegeven in de winkel.
Di. avond 15 december: deurkrans
Wo. avond 16 december: taÍelkerststuk
Gaarne opgeven bij: Bloemsierkunst Donnee,
Ramplaan 48, telefoon: 5245568
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Voor beter beeld en geluid...

. Aristona . BNS
. Bose. B en W

. Daewoo. Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe. Marantz
. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer
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. Sharp.561,
. Technics

EIGEN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 Sg2gzgl
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Je zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed
Een verbouwing brengt onzekerheden met zich mee.
Gaàt àlles wet goed? Wordt h€t bouw
plan wel pre(ies volgens aÍspraak uitgevoerd?
En wat gebeurt er al
' 'ï
(orÍe(te
d€
uitvoerins e€n verschir van m€nins h€bt? Neem .""-I
feeen risi(o, maar een aannemer.jie u de zekerheid van een bouw_
Bttt
ï^,
saranrie kan bieden. Daaímee wo,dt etke beloíre een harde
sarantie. (§n-n
À lii i
En dat voor màil Í 25,. U moet aileen het Íisico
op de koop toenemer
dat altes gewoon goed gaar. Meer weten over de bouwgaran,
J.J
!
"
''
algemeen en on2e staat van dienst in het bijzonderT Aarzel
niet om even contacl op te n€men.

Vertrouwen is goed, een bouusgarantie is zeker.

b{ van

der Linden
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Aannemere van restaumtie-, onderhouds_ en nieuwbouweÍken
._
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraal 4,2011 LH naariem. fài:
óZs _ sy za M.
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Te1.oz3 5243472/5251003

bel voor nreer informatie of vrilblijvende offerte.
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Ramplaanlorartier, een wiik
die gezien mag worden
Het Ramplaankwartier, de Haarlemse wijk "tussen stad
en duin" heeft sinds kort haar eigen wijk'ansichtkaarten.
Ter gelegenheid van de recent gehouden wijkraadsverkiezingen werden 8 verschillende Íraaie ansichtkaaden
op het gezellige en zeer druk bezochte wijk-buurtÍeest
ten doop gehouden. Dat de bewoners in het algemeen
en de wijkraad in het bijzonder sociaal betrokken zijn bij
het wel en wee in hun wijk was al eerder gebleken: enige
jaren terug werd in eigen wijkraadbeheer een professio'
neel boek - met veel Íoto's - uitgegeven over het nabije
en verdere verleden van de wijk en haar bewoners.
Overigens verscheen onlangs een hernieuwde druk met
vele aanvullingen, zodat het boek weer leverbaar is!
De ansichtkaarten, alleen per set van 8 verschillende
kaarten te koop, kosten Í1. 5,-. Het fotoboekwerk
Ramplaankwartier kost ll. 22,50.
Voor geïnteresseerde wijk- en niet wijkbewoners zijn
kaarten en boek te koop bij: Tennissportzaak Xander v'd'
Berg, Ramplaan 50 (1e1.5242475). Het boek (niet de
ansichtkaarten) is ook te koop bij boekhandel Willa
Reinke, Gierstraat 64.

Vluchtelingenwerk Haarlem
De Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem en Omstreken,
SVH, verzorgt de opvang en begeleiding van vluchtelingen die een zelÍstandige woning hebben in Haarlem,
Bloemendaal en Zandvoort.
De vluchteling, cliënt genoemd, kan bij de SVH aankloppen voor adviezen en hulp bij financiële, psychosociale
en juridisch'e problemen. Daarnaast worden er door de
Stichting activiteiten ontwikkeld op het gebied van integratie, waarbij sociale zelÍredzaamheid centraal staat. Als
aanvulling op de Nederlandse lessen van het reguliere
ondenruijs wordt er ook conversatieles gegeven. Tevens
worden er jaarlijks diverse uitstapjes georganiseerd voor
de cliënten.
Voor de begeleiding van deze vluchtelingen zoekt SVH
enthousiaste vrijwilligers.
Na een inwerkperiode zullen zij zelfstandig kunnen werken, maar kunnen daarbij rekenen op de ondersteuning
van een kleine staÍ van vaste medewerkers.
lndien u interesse heeÍt voor ons werk en minimaaltwee
dagen in de week beschikbaar bent nodigen wij u van
harte uit conlact op te nemen met mevrouw T. van KuikBruins (directeu| oÍ de heer A. Smits (voorlichter).
SVH, Nassaulaan 30, 20011 PD Haarlem, tel. 023 531 3020.
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Spelregels Ramperties
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraÍ f 5,(max. 5 regels) oÍ Í 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.
Niet commerciële me#delingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Bril verloren

Oproep Stichting

§.

Rampertjes

g

Begin november j.l. heb ik, ter hoogte van de Ramplaan
nr. 60, een damesbril verloren. De eventuele vinder wordt
vriendelijk verzocht contact op te nemen met mevrouw
Klaassen, tel. 023 - 5252895.
Bijvoorbaat mijn hartelijke dank!

Cursus bevallen

Voorbereiding op de bevalling, samen met je padner. 14
december start in het speeltuingebouw aan de
Croesenstraat 51 de "Cursus Bevallen"; kosten Í1. 150,-.
Voor inÍormatie kunt u bellen met G. Tellegen: 023 5260032.

Woning gezocht
Wij zijn op zoek naar een grotere woning in de wijk. De
woning zou minimaal 3 slaapkamers moeten bevatten en
een vaste trap naar de 2e etage met (de mogelijkheid tot)
een extra kamer.
Gaat u verhuizen oÍ weet u dat er een woning vrijkomt,
laat het ons dan even weten.
Tel. 023 - 5245359.

Appie Happie & Trigië.
Stripalbums gezocht.
Tekenaars: resp. Dick Bruynestein en Don Lawrence.
Worden niet meer uitgegeven. Prijs nader overeen te
komen.
Tel. 023 - 5246313.

Gezocht
Lieve , betrouwbare oppas voor onze zoon (3 maanden)
bij ons thuis per 1 Íebruari 1999.

Tel.023 - 5248816.

Te koop aangeboden
lmperiaal voor Fiat Uno à
Tel. 023 - 5243998.

Í1.

50,-.

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustieh gelegen
Gezellig oud-Hollandse sfeer
Uitsteleende lzeuhen,
7 dagen

per

weeh geopen d

Ook zonluerhuur

Ramflaan L25, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

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

HAARLEM

