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1999: de herten in Elswout schuilen onder het afdakje tegen

de sneeuw.
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De wijkraad en de redactie wensen u hele gezellige feestdagen en een
goede start in het nieuwe Millennium toe!
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Alarmnummer:
Belbus:
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Meld- en inÍormatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk)
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Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat
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t 24 uur bereikboorheid (ook op zoterdog)
o géén enireekoslen, dus zeer vrijbliivend
r zeer snel moken von ofsproken, bezichtigingen en toxolies
. begeleiding bii finonciering en beleggingen
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Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 27 januari,
aeïvan§: à0.3S uur
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"omdqt u niet elke dog een huis koopt',
Wogenweg 108,
tel 023.5329
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Kopij
De volEende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 19 februari. Kopij kunt u inleveren t/rn 3't janu,larir sp de adresses"l
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Dit is slechts één von de voordelen van onze

524.1734

op

Zo kunt u oltild ols één von de eersten overleggen en een bod

Algemene telefoonnummers
112
515.5303
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verkocht, is dot noluurlrjk een
zorgen wii, dot u ol met het ontbiit weet welke
de verkoop ziin gekomen. Notuurlijk ofgestemd
finonciële middelen en uw wensen.

ffi

w

L.

Nieuws van

de wijkraad
Het Dorp
De kerstboom staat er weer. Op een iets andere plek dan
vorige jaren, maar hij staat. Zijn directe omgeving is iets
veranderd, maar dat zal de boom een zorg zijn. Over die
veranderde omgeving (aanpassing van het
Ramplaanplein) zijn al veelwoorden gezegd. Dus ik houd
het kort: de aanpassíng is gedaan conform de tekening
uit 1995 - bij mijop te vragen. En over die tekening was
iedere toentertijd direct betrokkene het eens. Mooi pleintje toch?

ln de laatste wijkvergadering is gesproken over de
schouw, de millenniumboom, het verkeer, de jonEeren.
Voor de schouw zijn tegen de vijftig suggesties uit de wijk
gekomen voor verbetering. Elders in deze wijkkrant meer
daarover.

De kans is groot dat de millenniumboom er zal komen.
Verkeerstechnisch is er geen probleem. Financieel is er
vast wel een potje, alleen is de vraag welke leidingen er
allenraal onder de bewuste plek op de Rollandslaan liggen. AÍhankelijk daarvan en van een mogelijke bodemvervuiling door de bussen (en daaraan gekoppeld cle
sanering), kunnen de spaden de grond in. Ben benieuwd
u/anneer dat zal zijn"
in ele voorlaat$te wijkvergaelering heeft paul ir4arseije een
voorstel voor sen verkeersplan ulteengezet. Ee aÍgelopen irergadering is het plan bljgepunt. Een van de suggesties in het vcorstel was orn van ïuindorp een B0-knr
gebied te maken. Daarover bestond in de wijkraa<J ïwijfei.
De wijkraad gaat over punten die voor straten íngrijpende
wijzigingen met zich mee brengen, eerst bij de ber,,loners

te rade.

Vuurpijlen en tweeters
Laatst zat ik achter mijn bureau en ik schrok hevig. Het
leek een explosie op steenworpsaÍstand. ,,Vuurwerk,,,
slaakte ik een zucht van verlichting. ,,Begin november, rijkelijk vroeg", dacht ik toen enigszins bezorgd. Want het
kwam van de groep jongeren bij het inmiddels bekende
bushokje aan de Rollandslaan. "Daar gaan we zeker iets
van horen." En zo geschiedde.
Een jaar geleden heb ik het op deze plek ook over de
jongeren gehad. De wijkraad heeÍt toen met hen gesproken, van gedachten gewisseld, gekeken naar oplossíngen. Een póging om voor hen het wijkgebouw in de
Croesenstraat een avond per week open te stellen, is
gestrand. Hun wens, een buurthonk, is er niet - maar de
jongeren zijn er nog wel. En na deze ploeg komt er weer
een andere. "Dat is ook helemaal niet zo erg,,'zei een
buurtgenoot. "Maar de groep wordt groter, volgens mij
zijn er veel uit andere buufien, en nu hebben ze illegaal
vuunverk, zwail en levénsgevaarlijk". Het vuurwerk duurt
nog enkele weken. Dan ís die lol afgelopen.

Wat wel zorgelijk is, is dat de groep groter wordt en dat
er niet langer alleen brommertjes staan, maar ook auto,s.
Gaan de deuren open, worden de boosters, wooÍers en
tweeters open gezet. Sommige auto's hebben een
geluidsinstallatie die ik niet in mijn huis heb. De decibellen die ze uitspuwen zijn navenant. Dit geeft overlast
waar mensen gek van worden.

Jongeren die op een plek bij elkaar komen, is van alle tijden" lk moet heel vaak aan het schitterende nummer HeÍ
Darpvan Wim Sonneveld denken. Dit dateert uit 1969, is
dertiE jaar oud. lk citeer (u mag meezingen): De dorpsjeugd klit wat bij eikaar, in minirok en beattehaar, en joelt
wat mee met beatmuziek. lk weet, het is hun goede
recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het rnaakt me
wat melancholiek.
De jongeren waar Sonneveld over zonE, waren tieners
die op hun Puchs aankwamen. Sornmige jongeren ciie r:u
ronci het hokje hangen, hebben een baan, een auto en

zijn in mijn ogen de leeÍtijd van hangen allang ontgrceid.
lk vroeg iaatst een van hen, 1g jaar, oÍ het niet eens tijri
werd om gewoon de stad in te gaan en een leuke kro*g
op te zoeken. Fout, helemaal fout. Hoe haaide ik h*i in
niijn hoofd? Die jongen verweeï me dat ik hem zou aanzetten tot kroeglopen en zuipen. "Nee natuurlijk niet,', xer
ik hem, "alleen worden jullie te oud om te hangen ronr.Í
zo'n bushokje". Hij ivas het niet met me eens.
Buurthuizen en -honken zijn gesloten. Met als gevolg
weinig vedier voor jongeren. Niet alleen in onze wijk, in
alle wijken. Dat er niets is, is dan ook niet hun schuld.
Dat het voor direct omwonenden een probleem Ís, is duidelijk. Maar we moeten oppassen dat we het niet groter
maken dan het is. Uitgaande van het vervolg van het
liedje van Sonneveld -ik heb hun vaders nog gekend, hun
moeders kochten zoethout voor een cenÍ- denk ik dat
veel onvrede kan worden weggenomen, door gewoon
eens te gaan praten. Niet in woede, maar in vrede.
Het houdt de wijkraad in elk gevat bezig. Binnenkort zijn
er gesprekkèn met omwonenden onder begeleiding van
'iemand met verstand van hangjongeren.'Aan de jongeren kan ik slechts vragen: houdt rekening met de omwonenden.
lk wens iedereen namens de hele wijkraad een hele
goede kerst en een geweldig uiteinde. Het moet er een
worden om nooit te vergeten. De allerbeste wensen voor
2000.
Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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een sportief spelletje tennis
in onze F ABLO TENNISHAL.
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Kado's
Kaarten
Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk
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Morcelisvaortpod - Haorlem
(bij de Vloamseweg,longs de Rondweg)
Postbus 171
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fnternet: www.thoolen.nt
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bloembollen.

geschenkpokkettenvoor uw binnenlondse
en buitenlondse reloties t e bestellen.
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de zomer bent u bij ons oan het

goede adres otn uw
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Telefoon: OZ3-51OO525
Fox: O23-51Cfl526
E-moil: foblo@thooten.nl
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fioeaKoop Reisburo Van Limburg
Wij nemen de tijd voor Lf.
U kunt voor aile A.N.\r.R.rr§.G.R.
reisc,rganisaties

bij ons terecht.

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:

MA-VR
ZAT

09.00 uur
10.00 uur

BoSCH

- 17.30 uur
- 16.00 uur
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Toerkoop Reisburo Van Limburg

Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
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Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen
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Postbus 216,

2060AE Bloemendaal

Telefoon 023 - 526 88 88, íax 023 - 526 B0
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Nieuws uit

BOUWEN IN HET PLANT.
SOEN / NIET DOEN

de wiik

Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen en
omgeving

Wijkschouw 1999
Op onze oproep in de vorige wijkkrant om aandachtspunten voor de jaarlijkse schouw in te dienen is massaal
gereageerd. Maar liefst 48 bewoners namen de moeite
om ons opmerkzaam te maken op punten waar onderhoud door de gemeente te wensen over laat oÍ waar verkeerssituaties aandacht vragen.
Op 30 november j.l. zijn een aantal wijkraadsleden met
een tweetal ambtenaren van stadsbeheer alle ingediende
probleempunten langsgegaan. Er is ons belooÍd dat er
een lijst met actiepunten zal volgen.
Eigenlijk vallen de ingediende probleempunten in drie
categorieën uiteen:
kleine onderhoudskwesties waaraan de ambtenaren in
hun lopende programma onmiddellijk iets kunnen doen,
bijvoorbeeld het aanhelen van een trottoir, het schoonmaken van een vergeten put enz.
grotere kwesties die in het onderhoudsprogramma moeten worden opgenomen: het opnieuw bestraten van een
hele straat. Zo is de Noorder Tuindorpslaan bijvoorbeeld
opgenomen in het voorgestelde jaarplan van Civiel en
Haven voor volgend jaar. Hierover volgt binnenkort meer
inÍormatie en er wordt bekeken of binnen de huidige
begrotingen wellicht ook nog een groter deelvan
Tuindorp kan worden meegenomen.
tenslotte zijn er kwesties die moeten worden opgenomen
in het kader van grotere projecten. De klachten van veel
bewoners over verkeersonveilige situaties op
Rollandslaan en Ramplaan moeten worden meegenomen
in het rapport over de verkeerssituatie in de buurt zoals
dat momenteel in opdracht van de wijkraad wordt
gemaakt.
Tenslotte bereikte ons een voorstel om de plantsoenen
aan de Leendert Meeszstraat het komende voorjaar op te
gaan knappen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan
klachten van een aantal bewoners.
Eerlijkheidshalve is de eerste teleurstelling ook al binnen:
het dichtslibben van de vijver in de Rollandslaan werd
gemeld als aandachtspunt voor de schouw; inmiddels
reageerde een ambtenaar richting de wijkraad dat daar
niets aan kon worden gedaan omdat de vijver niet in het
'baggerplan 'van de gemeente voorkomt
en oÍ we ons
maar tot B&W wilden wenden (sic). DitzelÍde punt kwam
al in de schouw van 1995 aan de orde.
We blijven ons best doen!
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Ap 27 november hebben een dozijn leden samen met
het bestuur enkele honderden bloembollen (krokussen,
hyacinten, narcissen en tulpen) uitgezet in het plantsoen
langs de Pieter Wantelaan.
Het zal volgend jaar een kleurrijke ondersteuning zijn van
ons verzet tegen aantasting van het plantsoen. Wij danken de gulle gevers en de helpende handen die onze bollendag tot een succes hebben gemaakt. Binnenkort zijn
de Íoto's van de bollendag op de site te zien.
Wat u verder nog kunt doen ?
U kunt zich aanmelden als lid, donateur of sympathisant
- we hebben uw steun nodig, ook nu het bestemmingsplan wordt ontwikkeld - bij ons secretariaat:
Martin Knegt, telefoon 524 39 98 oÍ e-mail:
plantsoen

@

mai14u.nl

Wilt u eerst nog wat meer inÍormatie, dan kunt u dat vinden in de voorgaande wijkkranten, op onze lnternetsite www. plantsoen.zzn.com - oÍ bij ons secretariaat.
Het bestuur van de vereniging wenst alle wijkbewoners
een gezellig kerstÍeest en .......
een onbebouwd plantsoen in 2000 en de jaren daarna.
IN
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Namens het bestuur,
Derk de Vries
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Kerstsamenzang
Vorig jaar Kerstavond is er voor het eerst hier in de wijk
een samenkomst geweest voor ouders met jonge kinderen. Ook nu weer willen we Kerstliederen zingen en korte
gedichten lezen. Zo willen we samen öp weg gaan naar
Kerstmis.
De samenkomst is op Kerstavond 24 december a.s. in
de wigwam van de Opstandingskerk aan de Ramplaan
van 19.00 tot 19.45 uur. Wilt u met ons meegaan, u bent
van harte welkom.
Namens de jonge gezinnenkring,
Hilde en Loek
TeL 023-5241923,
e-mail: schmidthonderd @ hotmail.com
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:

élau

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soorten soep
- Super lasagne

Ramplaan 40

- Bami- Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 0Zg
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Haarlem

tel. (023) 524 79 93

524 61 61

WIJNHANDE!-
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SEDËRT 1987
Bloemendaalseweg 2G1
2051 GD Overyeen
Telefoon 023 525 22 90
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Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

v. Zeggelenplein

-

tel: 5364902
tet: 5360700
tet: 5364337

tel:5241063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.

Herensingel6 -

tel: 5368441
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Texaco Selfservice Station

service m kwaliteit

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

Tel. 023

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MËT DE
Gt_tMLAC|{!

Wherever you go,
go Texaco

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

-fruit
2keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens
*M t+
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tel: 5378212
service

s

kwaliteit

Vrijdag '!7 december 19.30 uur: Kerstprograrnma door
zangkoor Jr-lbilate Deo

Woensdag 5 januari 19.30 uur: Natuurdia's door de heer
Van Andel

Nleuws varï de Elinkert

Eonderdag 20 ianuari 14.30 uur: Salonorkest Charmaine
Woensdag 8 maart 1g.30 uur: Zandvoorts Vrouwenkoor
Donderdag 23 maaÉ 14.00 uur: Zangkoor: l'Art du Chant
Alles in de grote zaalvan de Blinkert.

Senioren ult eígen wijk
Het is ons gehrleken dat vee! bewoners uit cnze wijk maar
heel weinig weten over wat zich afspeelt in het
Verzorgingshuis De Blinkert. Over één van cjeze aspecten leest u hieronder iets meer.

Komt u kijken en luisteren oÍ wilt u donateur worden, dan
kunt u zich opgeven bij Vrienden van de Blinkert, Jan de
Mijterlaan 9, 2015 EK Haarlem, tel. 020-524OgA7.
H. van Unen

Verbouwing
Dat er druk gebroken, gebouwd, verbouwd en vernieuwd
wordt, kan u onmogelijk ontgaan zijn. Het verkeer stagneeft steeds, het is niet eenvoudig een ingang te vinden
en de omliggende straten zijn vaak een grote modderpoel.

"Vrienden van de Blinkert',
Wat velen niet weten, is dat er sinds 1956 een Stichting
"Vrienden van de Blinkert" bestaat, die zich inspant om
de bewoners van de Blinkert en de aanleunwoningen wat
extra te veMennen.
Zo heeft u misschien de door de Stichting geÍinancierde
gele duo{iets wel eens in de buurl zien rondrijden.

Activiteiten
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt echter in de verzorging van amusementsavonden en -middagen voor de
bewoners van het huis met muziek, zang, concerten,
dia's, volksdans etc. De gehele organisatie hiervan en
het inschakelen van de noodzakelijke vrijwilligers
geschiedt vanuit de "Vrienden van de Blinkert,,.
Er wordt gestreeÍd naar twee gezellige middagen of
avonden per maand, hetgeen in de huidige toestand van
het huis niet altijd lukt.

Uitnodiging buurtbewoners
Een deel van deze uitvoeringen kan ook bijgewoond wor_
den door ouderen uit de wijk. Er wordt daarbij geen
scherpe leeftijdsgrens gesteld. ledereen voelt zelf wel
aan of dit ook voor hem of haar bestemd ís. Uiteraard zijn
de avonden wel op ouderen gericht.
lnmiddels weet een aantal omwonenden deze uitvoerin_
gen te vinden en ze waren van harte welkom.
Bent u ook geïnteresseerd? Komt u dan eens kijkenl
We vragen van de bezoekers uit de buurt een bijdrage
van Í1. 2,50 per persoon per uitvoer.ing en dit is incluiief
de koÍfie of thee.

Steunpunt voor Ouderen
Haarlem Zuid-West
Van Oosten de Bruinstraat

2

Het steunpunt voo[ ouderen is een gezellige plek voor een
praatje en een kopje kofÍie/thee met leeftijdgenoten. Kom
het eens proberen!
Ook zijn er verschillende clubs en cursussen waar nog
deelnemers bij kunnen, o.a.:

Maandagavond
Dinsdagmorgen

20.00 - 22.00 uur: Stijldansen
09.30 - 11.00 uur en 1.1.00 - 12.80
uur:
Handarbeid: creatieÍ bezig zijn
Dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur: Oudervuets sjoelen
oÍ een cursus tekenen/schilderen
Woensdagmiddag 14.00 - 16.00 uur: spellenmiddag.
[-lieraan vooraÍgaand kunt u deelnemen aan een warme
ntaaltijd of een boek ienen in onze bibiiotheek"
Donderdagmorgen 10.00 - 1''1.30 uur: Naaíclub of canes
taspelen (tct 'Íp.00 uurl
Vrijdagcchtend 09.15 - 10.1S uur; ycga, speciaa! v**r
ouderen

Zo u ziel is er volop te doen, kom maar gewoon langs, de
koffie is bruin en voor een praatje is attijd tijdl
Alle inlichtingen tussen 09.00 - 10.00 uur, tel. 0235324261 oÍ op kantoor bij Wilma, Antoinette en Ans.

Lidnraatschap
Vindt u het leuk en gemakkelijk om wat regelmatiger een
verzetje in uw eigen buurt te hebben, dan kunt u ook
donateur van de Stichting worden voor een bedrag van fl.
'tr5,- per jaar per persoon
of fl. pS,- per echtpaar" ln dat
geval krijgt u een paar keer per jaar het komende proErarnma thuisgestuurd.

Programma
Het programma voor de komende maanden, voor zover
nu deÍinitieÍ vastgesteld, is:
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De gedroomde kerstdroom

van Jaapje
stad niet ver van een grote zee
Jaapje. Samen met zijn moeder
zusje in een huis met een puntdak
dakpannen. Moeder heet Fleur en
van Jaap heeft ook al zo'n mooie naam: Jacobijntje. Jaapje en Jacobijntje zijn
Jaapje is een paar minuten eerder geboren en...dus de oudste. Dat wil hij
hij plaagt nog weleens zijn zusje met "maar ik ben de oudste'! Eigenlijk
zijn ze allebei genoemd naar hun vader, die Jaap heette, zoals hun moeder hen had
verteld. En ze had hen wel eens een foto van hem laten zien. Een knappe man met een
snor. Hii keek ie streng maar ook wel weer vriendelijk aan. Vast een aardige vader...
dgchten ze. Het enige dat ze van hun vader wisten was dat hij bij de gebàorÍe van
Jaapie en Jacobijntje voor elk een kettinkje had gekocht met een haije eraan. En daarin had hii hun naam laten graveren. Verder vertelde moeder nooit iets over hun vader.
Als ze er al om vroegen, zei moeder wat ongedurig: "Jullie pappa is op een hete grote
reis en ik weet niet wanneer hij weer thuis komt..." wat konden Jaapje en Jacobijntje
anders hopen, dan dat ze op een dag gezeltig met z'n viertjes in hun knusse huis weer
samen zouden zijn? Ze kenden hem wel niet, maar misten hun vader wel heel erg...
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Het huis van Jaapie en Jacobijntje stond dus niet ver.van de zee. Een ruim kwartiertje
fietsen. Langs een mooie stingeiende weg tangs de*uinen, de Zeeweg geheten. Die
hadden ze al heelwat keerljes gefietst met hun,moeder toen ze nog heel klein waren.
Jacobijntje voorop, en Jaapje achterop.
Later hadden Jaapie en Jacobijntje hun eigen fietsje. Vooral Jaapje was gek van de duinen. En van de vele vogels die ie er kon zien. Vooral door zijn mooie verrekijker. En
soms ging hij 's morgens vroeg, als moeder en Jacobijntje nog stiepen, alleen op pad
met wat brood voor de vogels en een beetje voor hem zetf. Dan stoop hij in het'scheme-rdonker voorzichtig uit bed en ging hij te voet diep de duinen in. Hij voelde zich zo
vrlials een vogel"midden in het duin". Echt bang was hij niet, het was toch eigenlijk
vlak bij huis. Maar soms, als het 's morgens zo heel stil was, vond hij het toci weí eens
een beetie eng. Dan schrok hijvan het plotseting kraken van een tak maar moest even
later lachen om ziin angst: het was een eekhoorntje dat nog niet uitgeslapen was en het
volgende takie biina had gemist... En soms stond hij ptotseting vlak-voor een hert. Het
leek wel of het hert Jaapje al een beetje kende. Soms teek hàt hert zelfs even te knikken naar hem om veruolgens langzaam in het groen te verdwijnen.

l a-],-,ir.i eii:il:l

Op een van die nog donkere vroege ochtenden, het was koud en een paar dagen voor
kerst, was Jaapje weer "midden in het duin,. Wat was het er mooi. Er lag een dikke laag
sneeuw. Nog niemand had er op gelopen. Ja natuurlijk, de afdrukken van de herlen, ook
's nachts op pad, herkende Jaapje dlrect. En wat tichte afdrukjes van een paar
vroege
vogels op zoek naar voedsel. Verder hetemaat geen sporen. Helemaal niets dan de
voetafdrukken van Jaapje die hij zetf achtertiet. Door het zien van ziln eigen voetafdrukken kwam Jaapje op het stoere idee vandaag heel diep het bos in de duinen in te gaan"
Verder dan anders. lmmers hijzou altijd de weg terug kunnen vrnden door zijn eigen
voetstappen weer terug te volgen...Wat kon hem gebeuren?
En zo liep hij wel een uur te dwaten tot hij opeens stokstijf van schrik stil bleef staan.
Vlak voor hem voetafdrukken in de sneeuw. Verse voetafdrukken van een grote schoen.
Of vàn een grote laars was het misschien wel. Er moest hier iemand pas nag geweest
zijn! Het was nog steeds hatf donker in de vroege ochtend, wie zoekt hier nou zo vroeg
iets? Misschien wel een stroper op zoek naar konijneboutjes of een reeruggetje voor de
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Jaapje voelde
ken te volgen,
half donker
het te

niet prettig en besloot direct terug te keren en zijn eigen
naar huis. ln zijn
maakte Jaapje echter een vergissing.
hijin de war met de
voetafd ru kke n e n...vol gde,
van de
schoen of laars! Na een
er iets
met de voetafdrukken hield
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plotseling stond hij voor een piepklein
Voor hij kon bedenken wat te
klonk er van bÍnnen een "verkoltden" stem: "ls daar iemand?,,
Ër was een mens daar binnen, een man! Het deurtje kraakte open en de warmte van
een houtvuurÍje van binnen kwam Jaapje tegemoet. En niet alleen de warmte, ook
grote man met een lange baard. De man keek hem streng aan en zweeg. Jaapje
bang maar ook weer niet. De bosman ha d ook iets vriendelijks. Na een tijdje vroeg hij
hem maar ven binnen te komen. Kon hij warm worden met een bordje dennensoep. En
ZO zaten 70 daar, elk op een stoel van boomstammen gemaakt, rond het houtvuurtje, en
keken naar elkaar zonder iets te zeggen. De bosman vroeg toen wat hij zo at deed in de
vroege en koude decemberochtend zo diep in het bos. Jaapje begon te verteilen en de
bosman luisterde. Zelí zei de bosman niets. Hij tuisterde stechts en nam een tweede
bordie dampende dennensoep. Jaapje vertelde verder. Ook dat zijn moeder hem verteld
had dat zijn vader "een hele grote reis aan het maken was, maar dat zij niet wist wanneer hij weer thuis zou komen." En ook vertelde Jaapje dat ze hun vader - ook al kenden ze hem niet meer dan van"éen foto - heel erg misten....elke dag weer!
De bosman had tot dan niet opgekeken naar Jaapje. Hij luisterde goed, maar was verder vol aandacht voor z'n bordie saep en z'n houten tepel, waarbij hij goed moest optet l
ten de soep in de mond te laten verdwijnen in plaats van in zijn lange baard.
Maar nu keek hij dan toch even van z'n bord op naar Jaapje, die uitvertetd was. Hij'keek
naar Jaapie en bleef naar Jaapje kijken. Tenminste dat dacht Jaapje. Waar de bosman
vooral naar keek was naar het kettinkje van Jaapje. Een kettinkje met een hartje eraan.
De oude man kneep even de beide ogen bijna toe en staarde naar het harlje aan het
kettinkje. "Jaapje", stamelde de bosman, "Jaapje" staat er op het hartje. "Ja", zei Jaapje,
"dat ben ik, van mijn pappa gekregen toen ik geboren ben.....ik draag het elke dag en
mijn zusje Jacobijntje ook, dan is elke dag onze pappa toch een beetje bij ons." De bosman draaide zich om en liep naar het krakerige deurlje. "Je moet weer naar huis jongen, anders worden ze ongerust."
"Ja, zei Jaapje, moeder en Jacobijntje zullen zo wel wakker worden, dan moet ik weer
thuis zijn..."
Terwijl Jaapje nu het goede spoor terug volgde van zijn eigen voetafdrukken in de
sneeuw keek de bosman hem na. Jaapje keek nog eenmaal hee! even om. Hij zag een
strenge maar vriendelijk zwaaiende man. Maar wat Jaapje niet zag was dat er bij de
bosman een hele grote traan via zijn wang de grote baard in rolde.
E,en paar dagen later, met kerstmis gebeurde waar moeder, Jaapje en Jacobijntje al
heel lang op hadden gehoopt. Vader keerde terug van zijn hele grote rets en ze waren
met z'n vierÍjes weer gezellig en gelukkig tezamen in hun knusse puntdakhuisje..
En toen...
-..À
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"Jaapje, Jaapje, kom je nu eindelijk eens beneden l', riep moeder onder aan de
Het ontbijt staat klaar en we wachten op je, vader en Jacobijntje zitten at aan
tafel.., ben je nu nog niet uitgeslapen?"
Jaapje werd wreed uit zijn slaap gewekt. Hij
uit
ogen. Hij had toch zo'n mooie droom gedroomd.
Maar een droom blijft een droom. Wel jammer
vond hij het van het kettinkje met het hartje. Zo een
had hijwel heel
gehad willen hebben... Jaapje
vertelde de
aan vader, moeder en
Jacobijntje
En een paar
op eerste kerstdag, lag er
Jaapje en
onder
de kerstboom"
Weet jij
was ?

Roel Ramakers
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri n gswerkzaam

h

N. Tuindorpslaan 54, 201S

t-ll Haarlem
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eden

Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Lil vl{l

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

SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
o

Winterschilderpremie

. Vriibliivend

advies en offerte

Van Rae horststraat 3 4, 2015 ,H Haarlem - Tel. (023) 524 84 1 8

. Cosmetíca. Homeopathie

" Reform

Drogisterij - Parfumerie

ffiffikkmn

UilIE INKOOP
COMBIilATIE
FIAARLEITI BV
UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

tIw voordeel bij vetre winkels
in Haarlem en ornstreken
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN
023 - 527.74.00
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Informatie:
Julianalaan 108, 205I JV OVERVEEN
Tel" 023 - 521 1l 18
Fax 023 - 525 1576

Welkom Arjen Kuipers
ln de wijkkrant van afgelopen september schreef Arjen
Kuipers een ontzettend leuk verslag van het straatÍeest in
de Noorder Tuindorpslaan. Wij waren dan ook erg verheugd toen Arjen ons aanbood om van tijd tot tijd een bijdrage voor onze krant te leveren. Hijwil zich richten op
zaken die in en om onze wijk spelen.
Hieronder volgt zijn eerste bijdrage.
Als u een onderwerp heeÍt, waarvan u denkt dat dit extra
aandacht in de wijkkrant verdien,t, kunt u kontakt opnemen met één van de redactieleden.
Wij heten Arjen in elk geval van harte welkom!
Jacqueline, Jany, Drieke en Jolanda

De schapen van het

Koeienpad
Op één van die mooie warme novemberzondagen, die
het laatste jaar van dit millennium rijk was, liet buurtgenoot Harry Franken, samen met zijn zoon Luca, hun
hond uit. Zoals zo vaak liepen ze naar het eind van de
Ramplaan, het Koeienpaadje op, en verder het bruggetje
over richting dat veldje waar vele trouwe viervoeters ,s
zondags hun sooftgenoten komen besnufÍelen.
Na gedane arbeid gingen ze weer op huis aan. Bij het
bruggetje zagen ze een klein oploopje, er hadden zich
zo'n tiental mensen verzameld. Allen waren druk in
gesprek, en konden kennelijk niet tot een eensgezind
besluit komen. Even verderop stonden twee nog jonge
meisjes tot tranen toe geroerd toe te kijken. Men wees
naar de overkant van de sloot, naar het weiland waar
gewoonlijk de schapen rustig staan te grazen. Maar er
was nu onrust op het veld. De Jacobsschapen beleefden
nu een minder kalme zondag dan ze gewend waren.
Harry en Luca zagen namelijk dat een jonge herdershond
(what's in a name!) blaffend en springend de anders zo
gemoedelijke
jaagde.
Een deel van
land,
terwijl
wel
hond Và
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de lijn,

sloot
het oog
lagen nog
ziet dan denk je
het kantje liggen
zijn zoon Luca
geschikte plek bij
een aanloop en sprong
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ng, hij zei
ht een
uit, nam
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Daarna in volle vaad op de te water geraakte
Jacobsschapen. Eerst dacht Harry dat hij in zijn zondagse goed het water in moest om de schapen eruit te duwen. Dat bleek niet nodig. De eerste drie schapen kon
hij nog redelijk vlot aan de hoorns op de wallekant trekken. Gelukkig waren er nog enkele mannen die zijn voorbeeld door over de sloot te spríngen hadden gevolgd (als
er één schaap over de dam is..., nietwaar?). Met man en
macht konden de andere vier schapen nu uit het water
getrokken worden. Wat zullen die schapen opgelucht zijn
geweest dat ze tot het ras van de hoorndragers behoorden, en ook dat die hoorns nog zo ouderwets degelijk
waren. Maar hun zeer wollige vachten daarentegen,
waren hen toch bijna Íataal geworden. Ze leken het slootwater, als waren het sponzen, opgezogen te hebben. Het
was een zwate klus, al dat gesjor en getrek, maar hij
werd geklaard. De heren hadden de schaapjes op het
droge. Al met al was men zeer tevreden. De beide meisjes met hun wat alte speelse hond hadden intussen het
veld geruimd, de schapen hadden het nog groene gras
hervonden en dat leek iedereen de perfecte afloop van
een niet doordeweeks (en voor die zeven schapen doorweekt) avontuur. Maar toch, als de snelle actie van Harry
en de zijnen was uitgebleven, dan hadden we toch van
een kleine ramp moeten spreken. En dan hadden we het
wqllicht om moeten dopen lot Ra mplaantje.
man van
heeft
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hebben toegekeken
minder speelse w
schapen zijn
gen.
Want Staatsbosbe
ing meldt
dat het avontuur van
ken geleden
zichstaat. Hij was eigenlijk niet verbaasd dat er toen weer
schapen in het water lagen. Want het aÍgelopen jaar zijn
al zo'n dertig keer schapen in de sloot terecht gekomen.
Enkel en alleen door het Íeit dat honden de kans kregen
op het weiland rond te rennen, waardoor de schapen van
slag raakten. En in tien procent van de gevallen is er
zelfs sprake'van meer dan enkel onrust onder de beesten, er komen schapen om. Vaak worden schapen ook in
de strot gebeten. En ook dat heeft slachtofÍers gekost.
Het probleem doet zich aljaren voor. Vooral op zondag
wanneer er van heinde en ver mensen naar het
Koeienpad en het daarbij gelegen veldje komen om hun
honden uit te laten.
Destijds is het voor de heer Dedding juist de aanleiding
geweest om op dit soort schapen, de Jacobsschapen,
over te gaan. Want die kunnen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Texelaars, wél zwemmen. De,,herde/'
wordt er soms moedeloos van. Hij wéét dat
het veldje een uitgelezen plek is om de hond
uit te laten, hij wéét dat er in de stad steeds
minder ruimte is om Írank en vrij met honden
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ECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De Boekho uders
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Leendert Meeszstraat 106
2015 IT Haarlem
Tel: 023-524 50 14

BEL 02 3-5241 .258
Rollandslaan

Fax:023-524 50 74

Mobiel: 06-22807918
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Corffure Exclusief

o

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra

Stelt u prijs op

#

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

een persoonlijke

TEXTIEL EN MODE

behandeling?
Laat uw haar dan
eens verzorgen

PIJNBOOMSTRAAT 98
2O2g\IV HAARLEM
TeleJoon: 013-5254878

in

damessalon

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

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

2 keer per jaar in verzorgingstehuis '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. Croniestraat 1 58.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischesÍaat 95
Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Zijlweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg 140, annex Konditorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg

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!,'

te lopen, hijwéét dat verbieden weinig kansrijk is.
Feitelijk, zo zegt hij, behoren de honden aangelijnd te
zijn, maar ook dat Iijkt hem niet haalbaar. Niet alleen
omdat effectief toezicht ontbreekt, rnaar ook omdat hij de
mensen en hun honden hun pleziertje niet echt wil ontnemen. Zelfs niet diegenen die soms wel acht honden tegelijk uit willen laten. Te vaak hebben,de mensen dan geen
controle over hun honden. De incidenten zijn nu geen
incidenten meer, de schapen worden te dikwijls bedreigd.
En tóch gaat de heer Dedding door met zijn schapen, hij
laat zich niet uit het veld slaan. Het kan toch niet zo ziln
dat een paar honden een puur Hollands landschap kunnen tenietdoen.
Dat landschap van groene weiden met grazende beesten, dat landschap dat hier om de hoek ligt.
Misschien is het motto "aangelijnd gaat uit,' nu toch wel
op zijn plaats. Overigens, is een aangelijnde hond minder
uitgelaten? Temeer nu we weten dat vaker'dan we denken de schapen van ons Koeienpad het loodje moeten
leggen , enkel en alleen omdat we de hond niet tijdig tot
de orde kunnen

Arjen Kuipers

Ramplaanblad.
De geestelijke verbondenheid is en blijft attijd het hoogste
in een huwelijk, ook na een sterÍgeval. En ik hoop, dat
als U dit leest, het ter hart wil nemen.
Nu ik weduwe ben, is het soms heel moeilijk "het alleen
zijn", maar de gebondenheid tussen beiden is blijvend en
helpt daar heelveel mee.
lk wens U allen een goed KerstÍeest en bedank in onze
buurt al degenen die,*ne helpen het alleen zijn te aanvaarden.

Voorplaat oktober-nummer

lngezonden brieven
Van mevrouw Martina Johanna Braams-de peer,

En nu komt het: ik heb via Rusland een brief verzonden
aan mijn man die ofÍicier was bij de Koninklijke Shell. En
in die dagen van Kerstmis lag hij met veel andere
Hollandse schepen in Australië. En iedereen wist heel
gauw dat mijn man de enigste was met een brief.
lk heb over de situatie van de oorlog geen woord
geschreven, wel over onze oudste zoon Robbert, want
vroeger kregen de meeste zeemansvrouwen een baby
en was de man op zee. Gelukkig is daarin nu een heel
goede regeling en mogen ze naa( huis om erbij te zijn.
Mijn man was in die oorlogsjaren de enigste, die een
brieÍ uit Holland had ontvangen en zijn geestelijk inhoud,
die op zeer hoog peil stond, heeÍt de brief aan iedereen
die daar lagen gewoon gegeven.
Nu zo Kerstmis denk ik daar nog vaak aan. En is mij door
mevrouw Kensen gevraagd het te vertellen in het

gO

jaar oud, ontvingen wij de twee onderstaande brieven:

Kerstmis
ln het blad "de Wijkkrant Ramplaankwartie/, stond oÍ je
wat over Kerstmis zou willen schrijven. lk heb daar over
nagedacht en weet uit jarenlange ervaring wat schrijven
kan betekenen.
lk wil U dan ook allen om te beginnen een goed
KerstÍeest toewensen en het volgende veftellen.
Mijn man is voor de oorlog weer gaan varen na een lang
verloÍ en wij zijn op 22 decemberlgSg getrouwd. De
dienstdoende persoon van de Bond der Koopvaardij officieren, die zitting had in Arnsterdam, daar ben ik naar toe
gegaan en heb gezegd dat ik van plan was via Rusiand
een brief aan zijn man te schrijven. Kreeg als reaetie:
waar denkt t,l dat zo'n brieÍ terecht komt en wees naar de
prullenmand naast zijn bureau, lk heb daar niet op gereageerd"

ln het oktober nummer 1999 van de wijkkrant staat op de
voorpagina de "watertoren uit het archief van de heer van
Berkel".
lk wil U laten weten dat deze watefioren is ontworpen en
onder zijn leiding is gebouwd door de heer lr. Meyerink,
architect bouwkunde van de gemeente Zwolle.
Ik dacht dat U het wel leuk vond om dit te weten. lk was
n.l. docente huishoudkunde in Overijssel en Drente en
met één van zijn dochters vriendin.
Hij woonde in de Koestraat in Zwolle en we hebben altijd
daar een heel aardig gesprek over gehad.
Persoonlijk heb ik ook lesgegeven aan de scholen in
Bloemendaal en zodoende ook een keer de watertoren
van binnen mogen bezoeken.
lk weet niet oÍ dit nu nog weer kan, maar ik had van de
toen dienstdoende cheÍ zijn dochter als leerlinge. De foto
is schitterend en ik vond het wel de moeite waard U dit te
laten weten.
De dochter van lr. Meyerink was later hier in Haarlem kinderarts.
lk heb de gedachte gehad U dit te laten weten.

ASSURANTIEKAI\TOOR KRIJNEN / KEMPEI{AAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

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

Bel voor een vrijblijvend advies: tel.
adres: Abr.Mensstraat 4,2AL5 JR
t
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o.a.: . Akai
. Aristona . BNS
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Voor beter beeld en geluid"..
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. Mission . Panasonic
. Philíps . Pioneer
. Sharp . Sony
. Technics

SERVICE WE RKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tet" 023 SgZgZgT
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le zult rrraar een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed
Een verbouwing brengt onzekerheden met zi(h m€e. Gaat allel wel goed? Wordt
het bouw
plan weÍ precies volgenr aÍrpraak uitgevoerd? Ën wat gebeurt er à1,t'ïl\
de (oríe(te uitvoering een veÍs(hil van mening h€b1? Neem a""-seen risico. maar een àannemer die u de zekerheid van een bouw gif
ijinf
qarantie kàn bieden. Daarmee wordt etke betofte een harde
sàrantie.
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Dick Bortels
Wogenweg l4ó - Hoorlem

àlgemeen en on2e staat van dienst in het bijzonder? Aarzel niel om even (onta(r op
te n€men.

Tet.: 023-53ló529

lfertrourren is goed, een bouusgarantie is zeker.

Sjnds 30

b{ van der Linden & Zn

joor

Lid Stichting Leerwoorborg
het verirouwde odres bij u in de buurt voor leer,
Di.

suede en Lommy
.10.00

t/m Vrij.

-

18.00 uur

Zo. 10.00 - I7,00 uur
t/m 2].00 uur

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaalsi Lange Herenstraat 4. 201 1 LH Haarlem, Tel.: O23 - 531 16 44.
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Dok - Iiolcringrwcrk, Lood- cn Zinkrrcrk, Soniloir - CV Gor . Wotor

Hendrik Roozenraan 16 2015 JN Haartem Tet.o23 s243472/5251003

bel voor meer informatie of rrrilblfirende offerte.

Aangepaste vakanties van
het Rode Kruis

Rampertjes
Spelregels Ramperties

Evenals in voorgaande jaren gaat "Het Nederlandse
Rode Kruis" weer vakanties organiseren voor gehandicapten en chronisch zieken, die niet (meer) zelÍstandig
op vakantie kunnen.
Om zoveel mogelijk van deze mensen van een vakantie
te kunnen laten genieten wil het Rode Kruis, o.a. via
onze wijkraad deze mensen "opsporen".

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, le samen met
het inleveren van de tekst.)
Niet commerciële mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Voor wie?
Behalve de gewone vakantres voor rneftsen met *en
chronische ziekte en/oÍ handicap zijn er oolq uveken die
een speciaal karakter dragen^ t-let betreft vallEanties waar,
hij rle gasten bijvoorbeeld door de aarrj vaR de aandoening of door sociale omstandigheden sp:ecifieke verzorging en aandacht nodig hebben. Deze bijzondere vakantieweken van het Rode Kruis zijn bestemd v*ar beederningsgasten, niet-rokers onder de doelgroep, ciubbelgehandicapten, gasten met psychogeriatrisch* kiachten, lijders aan de ziekte van Chorea van Huntingtan, patiénten
met kanker in een terminaal stadium, deelnemers met
AIDS, (echt-)paren, gezinnen met een (of meer) (verstandelijk) gehandicapte(n) en gasten in een paar leeftijdscategorieën.
Tevens zijn er enkele kerstweken.
Voor de gasten van de gewone en bijzondere vakantieweken gelden de woorden: "U bent van harte welkom".

Oppas gezocht
Wij zijn voor de dinsdag (ol evt. de donderdag) op zoek
naar een leuke oppas voor onze 3 kinderen. Mirthe en
Thijmen gaan tot 14.30 uur naar school. Job is overdag
nog gezellig thuis.
Frits Wiltink en Marieke Piek, tel. 023-5441194.

Zangeressen gevraagd
50+ laat je horen!
Het koor ZeurenikskeEoekt vrouwen die graag zingen
Kom eens langs op dinsdagavond om 21.30 uur in de
Blinkert.

Wilt u eerst inÍormatie, bel dan met Jet Veldman,
tel. 023-5274718.

Tijdsch riften gevraagd
lk zou graag de door u uitgelezen en in de papierbak te
deponeren tijdschriften als: Vrij Nederland, Elseviers
Magazine, HP de Tijd, Gr. Amsterdammer willen ontvan-

Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij

gen.

Mw. A.M.C.C. van Bakel-Nieters, hooÍd huishulp van

Vereniging AÍdeling Haarlem en Omstreken Het
Nederlandse Flode Kruis
Velserstraat 19A, 2023 EA Haarlem,
tel. 023-54'11615.

Breng kleur voor ie
deur 2000
De natuur is al weer in haar herfsttooi. Tévreden blikken
we terug op een geslaagde "Breng kleur voor je deur
1999'. Velen van u hebben meegeholpen om van
Haarlem een echte Bloemenstad te maken. De gemeente
Haarlem wil u dan ook bedanken voor al uw inspanningen!

Tegelijkertijd is de gemeente al weer druk bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe millennium.
Om u en uw wijkbewoners te inÍormeren over de activiteiten voor 2000 organiseert de gemeente een bijeenkomst
op:

Donderdag 20 januari 2000 orn 20.00 uur in het
Schalkererf aan de Bernadottelaan 201 in Schalkwiik
Vanaf deze datum is tevens de "Groenkalender 2000" aÍ
te halen bij het Gemeent'elijk lnÍormatiecentrum aan de
Grote Markt.

Eventueel haal ik ze graag bij u aÍ.
Woelinga, Blinkertlaan 43, tel. 023-5242220.

'

Gevonden voorwerpen
Op 19 november j.l. is op het Koeienpad een verloren
blauwe Nivea-tas met sportspullen meegenomen door
een heer, die dit heett aangegeven bij het politiebureau
van Overveen. De tas is mee naar huis genomen. Na het
doorbellen van diens gegevens naar bureau Heemstede
zijn de gegevens echter kwijtgeraah. Wil de vinder, of
degene die weet wie deze heer is, contact opnemel met
de Fam. De Haan-Vendel, tel. 023-5245885.

Kindergeluk
Wie heeÍt er zin in weer wat kindergeluk in zijn leven? Wij
gaan eind maart 2000 bevallen en kunnen in de eerste
periode heel goed wat hulp gebruik in verband rnet een
bekkeninstabiliteit. Graag minimaaltwee ochtenden in de
week, voor de duur van ongeveer een jaar, uiteraard
tegen vergoeding.Heeft u zelÍ interesse oÍ kent u iemand
die toe is aan wat gezellige aÍleiding, belt u dan:
023-s240398.
Fam. Van der Ploeg,
Jan Bontelaan 2.

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustieh gelegen
Gezellig oud.-Hattan

ci,se

sfeer

Uitstehen de heuken
7 dagen

per week geopend

Ook zaaluerhuur

Ramplaan 1,25, Haarlern
telefoori: 023 524}ffi2
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