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foto:ArchieÍ

Tijdens mooie zomerdagen zult u regelmatig over de Zeeweg naar het
Blo emendaalse strand gaan.
Op de foto hierboven ziet u het tegenwoordige'Amazing Asia" dat vroeger "Paviljoen Het Wtte Huis" heette. Vele oudere buurtbewoners zullen
goede herinneringen qan de speeltuin bij het restaurant hebben.
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Jaargang 21

. Nummer

Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra

3

uw drao@,_*Í§
staan \Mij graag
een uurtje eerdeÍ.W!

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
524.5193

Jolanda Koster

Jacqueline Moerkerk
Arjen Kuipers
Wijkraad

Postbus 6158

Voorzitter.: Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: ïm Paas
Verkee r/vice-voo zitter: Peter Tromp
Jongerenwerk: Rie Buursink

2001 HD Haarlem
544.2754
524.3288
l

524.5221

524.8228
524.2365
524.2435
544.0400

i

"e- ruls noor uw keurze net voor uw neus wordï
een vervelende ervoring.
lccrom zorgen wij, dot u cl met het ontbijï weet
.. e re ru zen nieuw in de verkoop zijn gekomen.
\oïuuri jk oÍgestemd op uw Íinonciële middelen en

VSB. Bank
Gironummer Bank

84.82,63.030
2459

Dil is slechts één von de voordelen von onze service,
om uw oonkoop oÍ verkoop succesvol ïe moken,

112
515.5303

Oppascentrale, Emmy Verbeek:
524.1734
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec 553.1611
i,leld- en inÍormatiepunt CentrumZuid-West
vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 511.5070
-'-,:tatQ'.
510.0200
\iereniging Willem Dreesplantsoen:
524.3998

U kunï nomelijk

.
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oltijd rekenen op:

24 uur bereikboorheid

zoïerdog gehele dog geopend
zeer snel moken von ofsproken, bezichtlngen

en toxoties

begeleiding brl finoncierlng en beleggingen

Bel ons voor een vrijb[.1vende kennrsmoking 023-5329159

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Natuur en landschap:
Groenraadsman:
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
PublieksinÍonnatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

.:

uw Wensen.
Zo kunt u oitijd ols één von de eersten overleggen
en een bod uilbrengen.

gemene teleÍoonnummers

Alarmnummer:
Belbus:

s

.='^::-:. s dct notuurlijk

Stichtin g Ramplaan kwartier

Al
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527.0424
511.4777
511.4640
511.4640
511.3300
s11.4730
511.3000
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niet elke dog
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NVM.
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Wijkgebouw & speeltuin

C'::s:'s:-aat

51

524.6333

trforadsÉrgedering
De eerSwlgende wiikraadsvergadering is op 27 juli, aanvzg: À).3D uur
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 16 september. Kopij kunt u
inleveren Um 28 augustus op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.

0

Nieuws van

de wijkraad
Aanpassi ngen aanpassen
Weinig mensen zullen 29 juni vergeten. ln de wijkverga_
dering, die speciaal Voor de wedsirijd een halÍ uur
later
begon, zijn zelfs geen grappen gemaakt als: ,schot
voor
:n doel', oÍ 'dat was een inkoppertje,. Gelukki
a :ranje koeken bij zich - niet o
als
::st. En kreeg de VE
van Íractievoor: :e: Add
van Groen Links. Het is een
--:-tbare
.
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vergadering geworden, zonder enige verlen_

rondwater

: : ro ndwaterproblematiek

krijgt een andere wending.
Tol nu toe
de blik massaal gericht op het drinkwater_
::C'r;f PWN e de snode plannen die het bedrijÍ reeds
::' een deel
uitvoer heeÍt gebracht om te stoppen
et
van water uit de duinen. Vele onder=.
::;eken zijn er g
, en uit allemaal bleek rninstens
één ding: de
tussen de natte kelders en het stoppen met oppo
van duinwater is Ílinterdun voor
-ze wijk dan. M
de nattigheid onder
blijft en het g
r toch iets
de hand zijn. Tijd o
maar weer eens wat
ien te richten.

,

-:act met onderzoeksbureau Wareco. ,,ls
de tijd aan-

:-l(en dat we als wijk een onaÍhankel ijk onderzoek
'-,::en laten doen, een historisch
o nderzoek, oÍ heeft u
- -:::sties hoe we met het problee
m om kunnen gaan?,,

--

;1i;r7ss1-d is verhelderend. ,,Ee
n nieuw onderzoek is

beeld te bekijken en niet een onderdeeltje apart. En
grondwaterbeleid is ook geweldig. Alleen is het te
hopen
dat dit geen jaren gaat duren. Volgens Verduijn ,,is het
een actueel probleem waar actueel mee wordt omge_
gaan." Ben benieuwd hoe rekbaar actualiteit is.

Verkeer: witte wegvlek
Waar het al niet goed voor is, een commissievergadering
Verkeer in de gemeente Bloemendaal bijwonen. Van de
gemeente Haarlem was de heer Bakker aanwezig, van
onze wilk mobiteam & trafficmanager peter tromp. Oe
vergadering was (o.a.) om de aan het oorspror;rkelijke
plan aangebrachte aanpassingen aan de ,herziening,van
de v;itte vlek op de hoek van de Ramplaan, te bespieken
De cormrssie boog zich er nog eens over _ maar kwam

er niet

Verkeer ll
Het Mobiteam is zeer actieÍ. Met (wederom) de heer
Bakker van de gemeente rs door de wijk gelopen en zijn
Unten doorgenomen, Het grote struikelblok voor
alle plannen rs: ge d, Een meter de straat open kost driehonerd gulden , egr3 3a<<er uit. Om het racebaan-efÍect
aan de Vlaamse weg ie verminderen, raadde hij an om
voor de kofie termij- ee- goedkope,variant te kiezen:
strepen weer zichtbaar 'ï aKen en neuzen aan het irottoir
laten aanleggen - Cai z.r eer scort uitstulpingen van het
trottoir - zodat daar de ',A,,eg versr:ald lvordt. Daarnaast
moeten we uiteraai.C grcle plannen clilven indienen _
aar voor die gerealisee,a zip, kunnen we zo maar vi
It
r verder zijn

-:Cig. Het stopzetten van
de pompen heeft efÍect,
-'.=' :ering. Echter: diverse a ndere oorzaken
liggen ten
rs ag aan het stijgende g rondwater onvoldoende
-

gsplan
n we ai lang niets meer van gehoord _ maar

ku
'een

danig
Vervo
VA n

S

VI

n

,',:'len gef:--_ eerc,

Bi nnen

n
&

den

nog steeds. In juli wordt het voorontwerp van
mingsplan voorgelegd aan de commissie om
oÍ het haaíbaar is (sorry exactere datum weet ik
houd de krant in de gaten oÍ bel: 5113621). Dan
ereen.nog even zijnlhaar standpunten komen toe_
Dit is geen oÍficeel moment waa rop bezwaren
WO
maar meer zo'n moment als:
voorontwerp dat er nu ligt, dusis dat
mingsplan mag worden'
gaat
rp de eerste donderdag
ber ter vis
is
planning nu) en ligt het
ke Dan
nog zijn mening
an,
zienswijze inbrengen
ich buigen
informatie die er
advies aan de
en díe tijd, heber weer over.

n

rin we voor-

Het probleem om dit beleid ook echt uit te kunnen
voe_
ne{"i. zou geld kunnen zijn, maar
misschien dat er een
soort gronch,yaterhefÍing rnoet komen, in de geest
van
rbclrecht. lk vind het een prachtig idee om het
totaal_
-l

I t.

Het ge,,,aar van aanpassingen is, dat je die weer kunt
aanpasse- En inderdaad: de aanpassingen moesten
hier en aaa. ,,,,,orden aangepast. Tot Bakker & Tromp dui_
delijk maa<le- dat de exacte details er niet echt heelerg
veei toe 3ele., naar dat het de hoogste tijd was om OJ
witte vlex aa. te cakken. En het hielp. ZelÍs het tekort
aan Íinanciër ,s ;een probleem meer: binnenkort rest ons
slechts de her-rielng aan een witte wegvlek.

tie, wil ik iede
wensen.
Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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fn de winter kunt u bi1 ons terecht
voo? een sportief spelletje tennis

n onzeFABLO TENNISHAL.
Tn de zomzr bent u

bij

goede odres om uw

geschenkpokketten voor:

é{nit

en buitenlondse reloties

Ramplaan
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Haarlem

tel, (023) 524 79 ?3
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12
v. Zeggelenprein g6
Engelerburg 78
Rampraar 52
Nagtzaa.ÍrstÍaai
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tei:
tel:
tel:
tel:
Winkeicentru m Amsterdamslraat
- tel:
Ged, lerens ngel 6
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TEXACO

Texaco Selfservice Station

5364902
5360700
5364337
5241063
5368,441

Krxxrs Mrr Gpvoel Voon

Wor.rsN

W.G, POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem

ïel. 023 - 5244089

lnlichtingen over verkoop en/of huur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

BOSCH

& DUYN

Wherever you go,
go Texaco

Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen
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Postbus 216,

2060AE Bloemendaal

Teleíoon 023 - 526 88 88, fax 023 - 52ó 80 00

Nieuws uit

de w§ik
Het wEikfeest op 23 mepternber 20ffiSÍ

/rls u varr plan bent uw zoltjer (eindelijk) eens op te ruí_
men, heeft u waarschijnlijk ai gauw een kraam vol.
Maar
denkt u ook eens aan een aardige hobby (meï een paar
cursusgenoten?), een vereniginq waar u lid vqn bent
en
die u eens in het zonnetje wii zetten, uw bak- oÍ kookvaar_
oigheierr iie u met uw buurtgenoten wil delen ... ons
buuflÍeest is de kans om dat te laten zren.

-

, ier het al? Cp 23 september
vinrjt ons popuiaire,
:-"raarirjkse wijkfeest weer plaats. ZoaÍs wii in
de vorige
. .'ii(ratt al verrneldden, zal er
een groot aantai verlrouw_

^

:- actir.riteiten plaatsvlriden. f,,laar dàarnaast
lreeft de
-=:s:ccmmissie,
bestaartrJe ult ouwe getrouyyen en Írisse
: - ,,, komers, ook voor een paar spectaculaire
vernieu-

'

Kinderactiviteiten
\,icor alle ieeÍtrldscategorieën
zullen er activiteíten georEij._
nrseei'd ,,,,,c:de.r, ln nauwe samenwerking nlet iJe
speeliuin
kunnen r,re r lecer geval al rnelden dat ór (natuurlijk)
een
sprrngkussen staat, dat cje schminkdame weer paraat
staat, dat krncerdagverbiijÍ De ftozentuin speíietjes
organi_
seen voor C lct 4 lar gen de kleecljesverkopers (tot
or1ge,
veer'1 51aar1 \,^i eer ,le r,J mte r<rijgen, (ortom; voor
iedei za!
er wel wat te vrr-';. z'. Vtilzijn zelfs al in onderhandeiing
iets zeer avcntLrii. r<.r ^eer te zetteri...

'Jen gekozen.

Locatie: bij i-tet Wapen
- de eerste, en rnisschien wei rje belangrijkste plaats,
:etrerÍen de veranderingen de locatie van'net feest.
Anno
:i00 zulien alle feesteiijkheden plaatsvinden aan het
: i-r1.1€ vetn cÍe Ramplaan, vanaÍ de Tuindorpslaan, en met
:e hoek mee aan het eineie van de Leendert Meesz_
straat, vanaf de Dicknransstraat. Het centrum
'et pleintje bij de kerk en caÍé Het Wapen van ligt zo op
(ennemerland, zodat de voorzieningen
wat eten en drin<en betreÍt gewaarborgd zijn"

Meer detatls,,,rCt - n Ce eerstvolgenrJe wijkkranï,
die een
week vóor her clrffesst ';erschrjnt. Maar u kunt rnët
deze
informatte a \1ast ,- i

Playback en Soundmix

'/ceten.

Contactpersonen : Jacquetine Moerkerk, tel. 5245Ail6
en Tim Paas, tei. 5242365 (kramen),

De muzikale omlijsting zal evenals twee jaar geleden
ver_
zorgd worden door onze (inmiddels ex-blurtgenote)
Thea
3rlster. Op haar podium zal zij, behalve voor
haar eígen
zangkwaliteiten, ook zorg dragen voor de playbackén
s:undmtxshow. Alle buurlgenoten, jong en
oud, kunnen
z ch hiervoor opgeven bij Thea zeI net
inschrijfformulier
. rdt u elders in de krant. De hoofdprijs zal wederom
.estaait uit het volledig verzorgd opnemen van
een eigen
aD.

Vulvoor 1 september a.s. de onderstaande bon in om
verzekerd te zijn van een podiumplek
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-'e-optredens worden buitengewoon aangemoedigdl
Kraamverhuur
iiaiur:rlijk zal
ook de bekende kraamverkoop voor en
::cr de buuft weer mogelijk zijn. Let opl Dit jaar kunt
. ::, het huren van een kraam zich
opgeven bij:

le

u

Tim paas, tel. 5242565

-=: :'aaiboek

Naam

LeeÍtijd:

I

Playback-arliest:

I
I
I

Andere podiumact:

jaar geleden ligt bij hem in uitste_ I
van
I
.--:: "anden, dustwee
wat dat betreÍt verandert er niets.
I
= -' :aa, belangrijke punten:
I
Kmamverkoop is uitsruitend bedoerd voor bewoners
van-

het Ramplaankwartier
De kraam is 4 meter lang en overdekt
De prijs is 35,Een halve kraam huren kost u 1Z,SO
U rekent aÍ op 23 september
C,ommerciële ve rkoop, aanstootgeve nde
oÍ politie k
gevoelige zaken zijn uiteraard niet toegestaan
Voor verdere vragen kunt u bij Tim paàs
terecht

/
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Adres en .teleÍoo.nnummer:

I

I

I
bij
I Lever de bón
I 14,2015 HK Haartem
I

I tel.023-5246465
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Ileoio 1999 werd een nieuw adviesbureau, Adviesbureau
N'e;wland, ingeschakeld. Probleem daarbij was dat een
aa-:al eerder in de plangroep besproken hooÍdstukken
ye- een voorlopig concept Landschapsbeheersplan en
e- aantal gemaakte aÍspraken opnieuw ter discussie
*eÍ gesteld. Bovendien bliikt dat de meningen tussen
a-:Ienaren van de gemeente Haarlern, de eigenaren en
e eden van de werkgroep op een aantal punten nogal
u::er lopen. Het opstellen van een LandschapsbeheersD.a- is ,Caarom een uiterst moeizaam proces!
Yisie Werkgroep
Dc:r de werkgroep is een visie ontwikkeld die aansluit bij
he: einddoel van het Landschapsbeheersplan' Dit houdt
in dat er sprake zal ziin van een voor recreanten, bewoners en bedrijven goed ontsloten groen tuinbouw- en
ratuurgebied met passende economische functies en
e€r op€n karakter. Het beheersplan zal erop gericht
rn:eten zijn de natuur enr het groen in het gebied op peil
te :ourden en goed te beheren.

- -: s e ,,'an de werkgroep is daarom vooral aandacht
.::'::r aan de openheid van het gebied en het behoud
-' -:: -erstel van de natuurwaarde. Tevens wordt reke-

-. -=-:-lCen met de historische zichtlijnen in het
-:::- r', \'3t-tàÍ de binnenduinrand naarde stad richting

-

6

Grote Kerk (St. Bavo). Bij de ontwikkeling van de visie is
mede uitgangspunt dat de economische situatie in het
gebied weinig rooskieurig lijkt, waardoor allerlei oneigeniilke neve,ractiviteiten worden ontwikkeld. ln grote lijnen is
de visie ais volEt te omschrijven:
í-{et gebiecl ten ztllcien van de fu{arcelisvaart tot de.

Duinvlietweg zou ontwikkeld rnoeten worderrtot een
overwegend open natuul'gebied rnet bloemrijke weilanelen, oevers en waterlopen. Dit gehied wordt verder
ornschreven als het "zuideliike gehied".
[iet "nriddengebied", ttlssen de Marcelisvaart en de
Vlaarnseweg zai op langere termijn eveneens in aanmerking komen voor natuurontwikkeling' De werkgroep is
van mening dat dit gebied beEangrijke natuurlijke potenties heeft, bv. door het kwelwater utt rle duinen' Hierdoor
kermen belangrijke sloot- en oevervegetaties voor'
ln het gebied ten noorden van de Vlaamseweg tot de
Brouwersvaart wordt gedacht aan tuiiibouw, bollen- en
bloementeelt. Er wordt dan nret name gedacht aan
rnilieuvriendelijke teelten. Daarbij zou de vestiglng van
een ecologischleducatief centrum, die het open karakter
van het gebied geen geweld aandoet, tot de mogelijkheden behoren.
ln het gebied ten noorden van de Brouwersvaad wordt
gekozen voor een ecologisch beheerd natuurpark met
bloemrijke oevers en waterpartijen. Dit gebied rnoet vooral open blijven. Alleen op de grens van dit gebied en de
bebouwing zouden enige volkstuinen aangelegd kunnen
worden.
Met betrekking tot de recreatieve voorzieningen pleit de
werkgroep ervoor tot een herstructurering van bestaande
wandelpaden te komen en daarnaast enige paden aan te
leggen zodat het gehele gebied wandelend bereikbaar
wóiOt. Nieuwe Íietspaden moeten tot het uiterste beperkt
worden, bv. parallel aan het voetpad langs de
Brouwersvaart. Het creëren van een aantal visplaatsen
en het gebruik van kanoroutes zou eveneens beperkt
moeten zijn.

Voorstellen Nieuwland
Op 'Í1 mei11. is er een vergadering geweest waarbij het
doel was tot de opstelllng van een Landschapsbeheersplan te komen. ln het verband hiermee heeft het adviesbureau Nieurvland een rnrichtingsvisie voor 4 deelgebieden gegeven die rn deze vergadering aan de orde zijn
gekomen. Aan de hand van de uiteindelijke resultaten
van de bespreking zal Nieuwland een eindrapportage van
het Landschapsbeheersplan verzorgen. Kort samengevat
kan de inrichtingsvisie van de door Nieuwland gekozen 4
deelgebieden als volgt worden omschreven:
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Het "g roen-blau\ue netwerl<:
Hierin wordt cjoor Nieuwland het uitgangspt.;t :
"'::-l:le
ven voor het 6:atroon van vaarten, oe\,/ers er :a--:- l a
de samenhang en eenheicl van het gebied vtae': -'-'
Doel is de natuurwaarde en recreatieve waarde .=' '.'
plangebied te verhogen.
"Deelgebied noord":
Als deelgebied noord wordt het gebied tussen ce
Vlaamseweg en de bebouwing van de Zijlweg bes:-":ven. Het gebied boven de Brouwersvaart wordt vo e: :
ingericht met volkstuincomplexen. Voor het gebieo :-ss:de Vlaarnseweg en de Brouwersvaart worden 2 var a^'.:^
gegeven.
ln variant '1 worden 4 sportvelden langs de Randweg
voorgesteld met de benodigde voorzieningen en het
thans gevestigde tuincentrum.
ln variant 2 wordt voorgesteld, naast het tuincentrum de
ruimte voor een op de consument gericht land- en tuinbouwbedrijÍ aan te vullen met ruimte voor een stoeteril.
"Deelgebied midden":
Het deelgebied midden is het gebied tussen de
Marcelisvaart en de Vlaamsewe§. Hierbij wordt een Korte
termiin-variant en een Lange termiin-variant beschreven.
ln de korte termijn-variant wordt de tuinbouw (bloemenen bollenteelt) gezien als drager van het gebied. Er wordt
ruimte gezien voor 3 gezonde bedrijven. Daarvoor is
uiteraard ook bedrijÍsruimte en kasruimte nodig.
ln de Lange termijn-variant is het deelgebied midden
onderdeel van een natuurontwikkelingsgebied. De tuinbouw is dan gesaneerd, de bebouwing is verdwenen en
de tuinbouwgrond is omgevormd tot een natuurgebied.,,
"Deèlgebied zuid":
Het deelgebied zuid is het gebied tussen de
Marcelisvaart en de Duinvlietweg, inclusief Duinvliet'en
het gebied tussen Ramplaanpad (Koeiepaadje) en
.:,
Elswout. ln de visie van Nieuwland heeft het gebied als.:

uitgangspuntnatuUrenrecreatie.Hetbeheervandit
gebied zal worden overgedragen aan een natuurbeheers-

/Í\ 00
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is','aslgesteld;
n heï cntwerp Streekplan Kennemerland is vastgesteld
la: r^et Tuinbouwgebied buiten de stedelijke contouren
.-I

' -e: '

1998 vastgestelde collegeprograrnma van de
:e-eente l-laarlem wordt uitgesproken dat het
-- -:,1-ii'gebied groen blijÍt en dat agrarische, natuur
=- .' .. 'ecreatieÍunctie wordt versterkt.

'.':: -:-r e bij de voorstellen

van Nieuwland voor het deel^:crC
is sprake van randstedelijke ontwikkelingen
r:: ::
nspraak
zijn met boven vermelde standpuntber = :?:e
'.
:: l:^ a" de bestuurlijke overheden!
-=' :)- :aa'o.n niet eenvoudig zijn tot een gezamenlijk
::1- l: --: :e kCmen.

Vinger aan de pols houden!
De voorstellen van Nieuwland kunnen, wanneer die uitgevoerd zouden worden, vervelende gevolgen hebben,
niet in de laatste plaats voor het Ramplaankwartier! Het
unieke van onze wijk is immers dat het, behoudens een
klein grensgebied met Bloemendaal (Overveen), geheel
omsloten ligt door groen. Het Tuinbouwgebied maakt
hiervan het grootste deel uit.
ln het geval van spofivelden krijgen we te maken rnet:
lichtrnasten, ontsluitingen, clubhuis, parkeerplaatsen en
toenemend verkeer.
Een stoeterij geeft: ontsluiting, parkeerplaatsen, gebouwen, stallen.
VanaÍ de Zijhrveg zuidwaarts vindt dan mogelijk "dichtslibbing'van bebouwing plaats (gebeuft nu al) richting
bovengenoemde voorzien ingen.
Flet unieke woonkarakter van het Ramplaankwartier kan
worden aanqetasl.
Het deÍinitieve Landschapsbeheersplan moet dus nog
woÍden vastgesteld, maar de Wijkraden moeten direct
standpunten innemen in geval van voor ons minder gunstige beslissingen in dit gebied! En dan met name het
rrcordelijke gebied direct zuidelijk van de Zijlweg.
Uiteraard houden wij U op de hoogt"gul=,
.:

organisatie.

J.
Zonder hierover verder in details te treden is duidelijk dat
de leden van de'Werkgroep nogalwat vragen hebben
over de inrichtingsvisie van Nieuwland.
De Werkgroep gaat onder meer uit van de standpunten
van de verschillende bestuurlijke overheden:
Het Tuinbouwgebied maakt deel uit van de Ecologische
HooÍdstructuur zoals die door de Rijksoverheid/Provincie
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(Met dank aan W. van der fltb,:,,.v, Oe wijkraad
Oosterduin, voor de geOeeltes:"iVisie werkgroep" en
1/oorstellen Nieuwland).
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Mobiteam Ramplaan kurartier
opgericht
ln de wijkraadvergadering van april is aÍgesproken in
onze wijk een Mobiteam op te richten. Dit is een groep
mensen die zich actieÍ wil inzetten voor verbetering van
de verkeersveiligheid in de wijk en verkeersoveriast wil
tegengaan. Zij kennen de verkeersonveilige situaties irt
de wijk en willen er iets aan doen. ledereen in de wijk,
jong en oud, automobilist, Íietser of voetganger heeft er
belang bij veilig aan het verkeer deel te nemen. fie
,ANWB ondersteunt de Mcbtteams door het beschikbaar
stellen van een cclaeh en door het instellen van een helpdesk" lnmiddels zijn er in orrs land al een aantal rnei succes gevormd. Op 18 mei is het team voor het eerst bij
elkaar gekornen. Daarbij was cie coach ook aanlvezig.
Het was deze coach, Tiddo Bresters, opgevalien dat in
onze wijk in het gehee! geen rnaatregelen genomen zi;n
om de snelheid van het autoverkeer af te rer:'imen. De
wijk is nog oorspronkelijk ingericht en in Íeite niet bestand
tegen de in de afgelopen 25 jaar sterk toegenomen verkeersintensiteit.
Via Tiddo Bresters kunnen we deskuncjige hulp bi1 de
ANWB inwinnen bij het oplossen van verkeersproblernen.
Ook zullen we een beroep gaan doen op medewerkers
van de gerneente.
ln onze eenste vergadering hebben we als centraai doel
gesteld van het Ramplaankwartier een verkeersveiiige en
verkeersluwe wijk te n'iaken.
Dit houdt in dat auto's, bnomscooters en brornfietsen een
veiiige snelheid aanhouden
llit houdt in dat in tleginsei alleen de auto's, bt"crnscootsrs Ën i:rornÍretsen in de wijk komen die er hun bestemmlng hebben, en gemctoriseerd verkeer dat de wijk als
doorgang gebruikt geweerd wordt

Cmdat de route Vlaamseweg, Rollandslaan en Ramplaan
de belangrijkste aan- en aÍvoerroutes in onze wijk zijn,
zal deze als eerste aangepakt worden. Vervolgens zullen
plannen voor andere delen van de wijk gemaakt worden.

Wínd fussen Kerk

Op 8 juni hebben de leden van het Mobiteam tijdens een
wandeling over de route Vlaamseweg, Rollandslaan en
Bamplaan bekeken wat gedaan zou kunnen worden om
het verkeer af te remmen, veilige Íietsroutes te maken en
goede oversteekplaalsen met zebra's te maken. Over de
ideeën nemen we contact op met de gemeente en plegen we overleg nnet de ANWB.
Als de plannen wat nader uitgewerkt zijn, zullen we deze
tijdens een wijkraadsvergadering presenteren aan
belangstellende wijkbewoners. Natuurlijk houden wij u
ook in de wijkkrant op de hoogte van de ontwikkelingen.
Wij hopen dat wij een breed draagvlak zullen vinden in
de wijk en dat onze plannen voldoende realistisch blijken
te zijn.

Als er geen maatregelen genomen worden zal het gemotoriseerde velteer in toenemende mate onze wijk als
doorgangsroute gebruiken om er met grote snelheid en
zonder bijzondere hindernissen doorheen te rijden.
Heeft u ideeen cÍ opmerkingen: geef ze door aan een
van de leden var. net team!
Samenstelling Mobiteam Ramplaankwartier:

ïddo

Coacl
Team

e:e-

Bresters e-mail adres:
t.bresters@wxs.nl
Wil de Braal, Ramplaan 81,
tel. 023-52444680
Rhea Haazenberg, Rollandslaan 8,

lel.023-5247288
tv'lia Oehlen, Rollandslaan 71,
lel. 023-5249047
Ton Rutten, Ramplaan 19,
tel. 023-5243952
Peter Tromp (voorzitter/contactpersoon
met de wijkraad), Flamplaan 53,
iF-l. a23-5242435
John Tijmstra, Ramplaan 99,
lel.023-5248228

en Koeien

"ï-iet is rje rnooiste plek van Haariem", zegt Ellen

Veenstra. Aan zo'n uitspraak merk je dat iemand nog niet
zo iang in deze buufi venoeÍt. Wij bewoners van het
Ramplaankwarlier rrlisten het al, want aan het einci van
de Hamplaan is er een uitzicht op de landerijen van
§taatsbosbeheer dat zijn weerga tn Haarlem niet kent.
Ellen is locatiehoofd van het kinderdagverblijf de
fiozentuin'en zij en haar nredewerksters sprongen dan
ook een gat in de lucht toen ze hoorden dat ze
hun intrek konden nemen in een zalencomplex dat voorheen nog gebruikt werd door de Hervormd/GereÍormeerde Kerk.
Ze troffen een ruimte aan waar ze al jaren op zoek naar
waren. De prachtige natuur van Elswout lag binnen handbereik en de neus vulde zich al op voorhand met de geur
van vers gras.

!

Om de kans op succes te vergroten zullen de kosten van
de aanpassingen zo laag mogelijk gehouden worden.

Oort zlr 2., i-'t'i taar geieden, gestart in het
Rozenpr ee . atcaar de naam 'Rozentuin'). Toen daar
een W:kz:rgce-ïrurn ',lerd gevestigd, moesten ze elders
onderda« 2.. '.e v nden. Een 'tijdelijke' huisvesting werd
gevonder aa' ce Abel r,asmankade.:Die 'logeerpaflij'
daar heeÍt a met al toch zeker.viiÍ jaar geduurd. En intus--,
sen bleeÍ rnen cp zoek naar een meer geschikte huisvesting
Niet zo lang geleden bood de Opstandingskerk enkele
van haar zaien te huur aan. De vreugde bij de medewerkers was groot. Hoewel er in de directe omgeving geen
roos viel te bekennen, was de perÍecte hulsvesting voor
'De Rozentuin' eindelijk gevonden. Na een fikse opknapbeurt en een degelijke aanpassing konden de deuren van
Ramplaan 108 op 30 meijl . eindelijk worden geopend
Ze waren thuis.

gemeentegrenzen van Haarlem wonen. Subsidies worden ontvangen van Provincie, Gemeente en bedrijven.
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lngeklemd door de drie K's, Kerk, Kroeg en Koeien, heeft
zich nu een vierde K genesteld, het Kinderdagverblijf.
Ellen vefielt er met trots en enthousiasme over.
Vijf dagen per week kunnen er zdn 75 kinderen terecht.
De meeste zijn er twee à drie dagen, niet één is er de
volle vijf dagen. Naast een goed geoutilleerde slaapruimte voor de baby's, zijn er nóg drie prachtige, ruime, Íleurige zalen. Eén van de zalen is ingericht voor baby's van
nul tot anderhalÍ.iaar, daar kunnen er in totaal acht
terecht. De andere twee zalen zijn er voor kleuters van
anderhalÍ tot vier jaar oud, hier kunnen per groep veertien kinderen geplaatst worden. En over elke groep laten
twèe leidsters hun wakend en zorgend oog gaan.
Daarnaast vervult Ellen Veenstra de rol van coÖrdinator,
zij is net als degene die de keuken en de huishouding
onder haar hoede heeft. vrijgesteld van de andere,
typisch op het kind gerichte, werkzaamheden.
Het oogt allemaal als een goed geoliede organisatie. Men
is er niet zonder reden trots op dat de meesten van de
medewerkers er al meer dan tien jaar onaÍgebroken werken. Het gemak waarmee men met de kleintjes omgaat,
komt dus níet zomaar uit de lucht vallen. Men is goed
getraind en zeer eryaren.

VanaÍ de opening op 30 meijl. hebben vele ouders uit
ieze buurl hun belangstelling getoond voor het nieuwe
K ncerdagverblilf. Zij stonden bij het hek te trappeien om
n-n kinderen toegelaten te krijgen. Op dit moment komt
cÍ^geveer tachtig procent van de geplaatste kinderen hier
r i de buu11. En inmiddels staan er 200 (zegge: tweehonierClli krnderen in de rij om te zijner tijd liefdevolte worle. cpgenomen.
De lce cop is dus enorm. Er zijn zelÍs ouders uit
A'rsler,:am die hun kind bij 'De Rozentuin' hebben laten
-s-.' ,.,en, vriiwel tegelijkertijd met de aankoop van een
lvon rg i er in het Kwartier.
ps 2Í,i, <ke ng van de wachtlijst gaat in volgorde van
aanme -r-g Wie het eerst heeft Eemaald, maE het *erste
er bestaat niet echt een voorrangsbeleid'
komen.
r:eren Cie ai een broedje of zusje in de'Tuin'
Alleen k"'','anl
hebben rorolcpen, krilgen voorrang bij plaatsing.
Er zijn nog een paar particuiiere, r'riet-gesubsidieerde,
kinderdagverbliiven in deze regio werkzaam" Die opereren geheel cp eigen kracht. Van concurrentie kan echter
geen sprake zi1n. Niet alleen orndat ergeen verschi! is in
de tarieven. Maar vooral omdat, zoals gezegd, de tce.ioop
enorm is. Dat r,vekt ook geen verbazing in cieze zich za
snel verlongende buurt. En iedereen die van tijC tot tilci
zijn dagblad doorieest weet ook dat we hier niet met eert
plaatselijk Íenomeen te doen hei:ben. Cvera! lrr den
ianele rs er een schreeurvend tekorl aan kinderdaE-voorzreningen. Het is mede daarorn dat 'Weizijnswerx
Centrurn Zuid'overweegt de pas a.angelegde 'ilczentui*'
nu al uit te breiden. tvlcrnenteel is er e*n li;'ierzues
gaande oÍ zo'n uitbreidinq haalbilar is. De riek is si'wel,
rn:iar het Dli3kt voci'narnelijk weer' een i';wer:te ', ar c*r :jes
te zijn. We rnoge;l hopen dat het'Celti'i.iiri er'ri;iaaqt
ie pr!spr",** uiïvoerinE te geven.

We bezochten 'De Rozentuin'op een prachtige zomerse
dag. We hebben de 'Tuin'in volle glorie zien functioneren. En we zagen dat het goed was. Alleen, nog één
opmerking teaijde. Mochten ouders hun kinderen na een
dagje 'Rozentuin'hoestend en proestend thuis krijgen,
dan kunnen we ter geruststelling mededelen dat dat komt
door het kopieergedrag van hun kroost. Echt, die kleuters
weten, na eventjes een blik op de grazende beestenboel
in de weiden va* Staatsbosbeheer te hebben geworpen,
perÍect snuivende schapen en kuchende koeien na te
doen.

I

'De Fiozentuin s eÉ^ lrJanlsatie die werkt onder de
paraplu van 'Weiz,lrs,','er< Centrurn Zuid'. Het kinderdagverblijÍ is de eerste e: .n ge als zodanig gesubsidieerde
instelling in het Ran": iaankwadier.
Ér is echter nog een gesubsidieerde locatie voor kinderopvang in de buur'1. Oc": deze wordt aangestuurd vanuit
het 'Centrum'. Het gaaï ! er om een groep voor'Buiten
Schoolse Cpvang' dte rn het gebouw van de speeltuin in
de Croesenstraat zijn thuis heeÍ1. Ook deze groep Íunctioneed succesvol.
De huisvesting in de Croesenstraat is bedoeid voor ktnderen van vier jaar en ouder die niet meer dan een kwartier lopen van de Iocatre op schooi zitten.
'De Rozentuin' is bedoeld voor kinderen die binnen de

Arjen Kuipers
Voor nog meer Informatie;-,- '

KinderdagverbliiÍ'De Rozentuin'
Ramplaan 108
Haarlem
Tel.: 524.86.31,(Ellèn:Veenstra)i,,,',.
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
swe rkzaa m hr ede n
Gas- en c.v.-CInderhoud
R
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Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkanrers en sanitair

Li,

vtll

Tel. 023 - 52+ 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38
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Binnen- en buitenschilderwerk
o Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
. Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

(023) 524 84 18
Van Rae p horststr aat34, 2015 f H Haarlem - Tel.

. Cosmetica'

HomeoPathie' Reform

Drogisterii - Partumerie

Bakker
tussen Ziilweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301
OVERVEEN
o23 - 527.74-00

Mio
,W

UNIE INKOOP
CO]'lBINAT|E
HAARTEM BV
UNIE INKOOP COMBINATIE HAARI-E\I B

V.

Uw voordeel bij vele u itels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP
was-, droog-, en koelaPParafuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc' etc
Informatte:
Julianalaan 108. 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 521 11 18
Fax 023

- 525 1576

NATL|UR lN DE BUURT, deel 2
Flugzwemmers en waterlopers
Wie tijdens een wandelingetje langs een vijver oÍ sloot
komt en even wil pauzeren, moet eigenlijk vlak bij de
waterkant gaan zitten. Vooral bij zonnig weer en weinig
wind zie je op en onder de waterspiegel vaak een enorme verscheidenheid aan leven! i-leel Eeschikte plekjes
hier"-oor zijn bv.: de Zanderijvaart (over die brug en
meteen rechtsaÍ langs het Enasveld), de Marcelisvaart en
de Brouwersvaart. Maar ook de sloot langs de Leendefi
Meeszstraat geeft veel te zien.
Tien tegen een, dat je een van de volgende diertjes daar
aantreft. Zo is er bv. het schaatsenrijdertje. Zij zijn uitgerust met zes lange poten, waaryan de vier achterste uitmonden rn grote drijfdelen. Deze zorgen voor vsldoende
drukverdeling van deze toch al niet zware dier-tjes zodat
ze op het water kunnen lopen. Met de twee voorste poten
grijpen ze hun prooi die bestaat uit dode, rnaar ook
levende insekten die per onEeluk in het water terecht
komen. Deze merken ze op doordat ze de rninste trillrn.
gen van het waterog:pervlak kunnen waarnernen, Héï,
schaatsenri.ldertje behoort, evenals een andere,bakende,
het bootsnlanrnetje (ook wel rugzwèrnmerlje genoemd),
tot de wantsen. Ën, evenals de bootsmannetjes, kijken ze

ook altijd weer naar boven. Hun er6;en bestaan eigenlijk
uit twee helften: de bovenste helft voor gevaar van boven
water en de ondersle, je raadt het al, voor onder water.
Ze kunnen bij mooi weer echter ook vliegen, zoals de
meeste keversoofien.
Hoe ze dan hun ogen gebruiken zou ik ech{ niet wetenl
Dit was maar een klein greepje uit hetgeen zich allemaal
in het water bevindt, maar ils heb deze gekozen ornclat ze
in de regel het meest in het oog springen (dat laatste niet
letteriijk nemen..). Tot slot, nu we toch nog aan het water
zitten. kunnen we nog even iets leuks rnet een
Paardebloem doen, zeker als er kinderen bij zijn. Nu
denk je rnisschien, waar slaat dat nu weer op? Frobeer
echter het volgende maar eens uit: Pluk een paardebloem mei de hele stengel en verdeel de stengel in stukjes van zo'n 6 cm. Splijt vervolEens deze stukjes met de
nagels in reepjes en gooi deze dan in het water. Even
wachten en... ze verworden tot de mooiste pijpekrullen
(vroeger ats kind nog vanmijn moeder geleerd):
- -- "-. - ra
op deze manier toch wel
"À/AnCr
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venrvacht, maar dat zal
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Zwemvierdaags#
lijÍ. Na al zijn onhandÍg tijkende onde
vres wordt hij zo altijd weer omhoog tot
gestuwd. Zijn poten bestaan uit echte
H\
hij kan zijn prooi opsporen vta waargenomen watertrillingen. Hij kan soms ook de mens een gevoelige steek
gevenl

Minder steekmuggen
Op warme zomerdagen is het luilekkerland voor de
bootsmannetjes. Ze zijn namelijk verzot op de zwarte
muggenlarven, die dan soms bij honderden aan de
waterspiegel hangen. Deze larven venvorden tot de door
ons zo laag gewaardeerde steekmuggen, dus: lang leve
de bootsmannetjes!
Verder zijn we er nog niet wat de grens tussen water en
lucht betreÍt. Er bestaan ook nog schrijvertjes.
Schrijvertjes en schaatsenrijdertjes worden door de mens
vaak met elkaar verwisseld. Schrijvertjes zwemmen echter niet onder, lopen ook niet op, maar roeien door het
water! En wel met een flinke snelheid, althans voor zulke
kleine kevertjes (want dat zijn het)! De beste stuurlui
staan in dit geval echt aan wal, want navigeren is er bij
hen bepaald niet bij! Hun Íijne voelsprieten boven hun
ogen voorkomen steeds een verkeerschaos doordat
deze, vlak voor de botsing met soortgenoten, al waarschuwen dat koerscorrectie vereist is.
Bij argwaan kunnen deze krioelende diertjes tijdelijk duiken en door een meegenomen luchtbelletje komen ze

E.
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zwembad De.:FlóU
tel.5242233.
nderdag 13 juli.
0O0 meter.

Slai.:*..=-

en 20.OO uur. ' .
ieÍ medaille
anaÍ heden tot aan de start

Kontakpersoon : Femke Schavemaker
P.R. Houtuaart. tel. 5245939

H

uwelijk

De 'e:aci,e van de wijkkrant en de feestcommissie van
hei :;.nÍeest Ramplaankwartier Íeliciteren Thea Bijster
hee harlelijk met haar voorgenomen huwelijk!

Wi n naars

kleurwedstriid

De redactie heeÍt uit de inzendingen van de kleurplaat in
de vorige wijkkrant de volgende winnaars geselecteerd:
Mike Dix, Maddy vqn Eijk en Sebastiaan Hugo de Vries.
Alledrie hebben zij inmiddels een prijsje ontrrlr
:l
vangen. Jullie kleurplaten waren prachtig, van
harte geÍeliciteerdl Ze hangen in de wijkkast,
dus iedereen kan ze bewonderen.
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Licht- kracht- beveiligings- en
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noodstroo nainstallaties
Meet- regel- besturings- en
genuidstechniek
Reparaties- trruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
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BEL 023

Leendert Meeszstraat 106
2015lT Haarlem
Tel: 023-52450 14
Fax:023-524 5O 14
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voor kwaliteits textiel en seníi*e naar:

Cluístra

Steit u priis cp
een persooniiike

TEXTIEÏ,

behandeling?
eens verzorgen in

MODE

Telefocn: 013-5254878

damessalon
Co

EhT

P!,JNBOCtv!STRAAT 98
?.02.3 VV HA,qRLEM

Laat uw liaar dan

"

Aarding

o

Couffure Ex,clusief

#

Elektronica t

Mobiet 06-22807918

Kwaliteitsme rken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lcvabie, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

iffur e Exclusie.f ".

Geen rvachttijden, dus s.v.p. bespreken.
lv{evr. N. Dornseiffen - Hospesiaan 63 - Haarlern

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET K\ÀIALITEIT!

Tëlefoon 023 - 5247279
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Bakker van de Vooren maakt van tragé eters gnge efrers
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneeïef

l

Volkstuinen

Poëzie in de dop

Groene vingers gezocht voor Volkstuinvereniging "Nooit
Rust". Lijkt het u heerlilk om uw eigen groente oÍ Íruit te
verbouwen oÍ zaaiï u liever bloemen? Het kan allemaal in
uw eigen volkstuin. "Nooit Rust", gelegen ten zuiden van
de Ílat "Haarlem Hocg". biedt vele mogelijkheden als het
gaat om tuinreren, Voor inÍormatie kunt u terecht bil
P.C.[U. Caspers. Lorentzkade 330, tei. 023-5246751

ln Novernber kwam juÍ Paula van groep 6 van de
Beatrixschool met een brief. De kinderen van groep 6
werden uitgenodiEd mee te doen met de UniceÍ
Poèzlewedstrijd, die alweer voor de 10e keer werd georganiseerd. Je mocht zelÍ weten oÍ je mee wilde doen. Met
'stel en' hadden ze wel vaker een gedicht geschreven.
Tege-u,'oordig doen ze dat vaak op de computer. Het
ine'ra i,an de poëziewedstrijd was dan ook'Met kroon: escen cf toetsenbord'. Ook Janneke Kraakman , met
.', € ','r€ scraken, heeft haar gedicht op de computer
;a: <i \j et in de klas, maar zondags thuis, want maanral *:esi het worden ingeleverd.
F' .', a'e- 'iee kinderen die over hondjes of poesjes
s:-'., e' OÍ over UniceÍ, omdat je daar een speciale
.' s -:: .r:n winnen. Janneke niet. Zijwiide origineel

De Schalm
Wist u dat de Schalm ook tweedehands kleding, schoenen en huishoudtextiel in uw eigen wijk verzamelt? Bij de
winkels op de Ramplaan kunt u naast de glas- en papierbak nu ook een box van De Schalm vinden.

Z'

r:: - -':: li april vclor ze wat hoorden. Maar ja, wat wil
; :- .'=' z.g'Janneke, wel 30.000 inzendingen.
laa'- : : - I28 ndividuele gedichten gekozen door een
S:-- .:': --., el een kinderjUry.
--

,',

Rondleiding Thoolen
lnternational / FabloTennishal

Op de Beatrixschool arriveerde een enveloppe, en...
Janneke's gedicht was één van de 128.! ln de enveloppe
zat een uÍtnodiging om naar de UniceÍ poëziewedstrijd
maniÍestatie te komen, te Drunen. Daar is het'Land van
Ooit'gevestigd. Janneke mocht twee kinderen meenemen en drie volwassenen. Janneke, haar vader en moeder en twee vriendinnen togen op 11 april met de trein
naar Drunen. Daar werden zij feestelijk ontvangen. Zij
mochten kiezen uit verschillende voorstellingen, die allernaal met poëzie te maken hadden. Janneke en haar
gevolg kozen voor een muzikale voorstelling, waarbij
gedichten van kinderen op moderne muziek waren gezet.

ln de winter beleven velen van u een sporlief uurlje in de
Fablo Tennishal" ln het voorjaar kunt u genieten van de
prachtige kleurpracht op de bloemenvelden en in de
zomer worden al deze bloembollen geëxporteerd naar
het buitenland: Om u een idee te geven wat er in de
zomer zich allemaal afspeelt, organiseert Thoolen
lnternational op zaterdag 26 augustus 2000 een open
huis. Het planten, groeien, bloeien, rooien, venruerken en
exporteren komen in deze rondleiding aan bod.

De kinderen die een speciale nominatie hadden werden
geÍeteerd. ledereen die gewonnen had kreeg een mooie
UniceÍ wereldbal en een tas met 10 verschillende boeken. Van Prentenboek tot knutselboek.
Pas om 19.30 uur waren ze weer thuis. Helaas hadden
ze het jeugdjoumaal gemist. Dat had namelijk opnames
gemaakt, Volgens een klasgenootje was Janneke niet op
de t.v. te zien. Je kunt wel haar gedichtje lezen in het
boek'Met kroontjespen oÍ toetsenbord'. En dat staat
zwart op wit.

lndien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken,
kunt u onderstaande strook invullen en opsturen.

ï
Naam

Teleíoon:

De kleine beer
Aantal personen:
zworte beer met bruine ogen
loopt deftig door de wildernis.
Hij is vondaog zo opgetogen
omdot ie voder geworden is.
Een

(Omcirkel de gewenste tijd)

Aanvang:

9.00 uur
10.00 uur

Vondoag is echt zijn zoon geboren
die weegt ol 28 pond.

11.00 uur

Hijheeft ook mooie zworte oren
en verder is ie kerngezond.

12.00 uur
Stuur dit strookje naar: Thoolen lnternational B.V.

Postbus
2100

171

AD

Haarlem

Jonneke Krookmon, groep 6
otr ixsch o ol, H o o rlem
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'Met kroontjespen oÍ toetsenbord'.
Uitgegeven door stichting kinderen en poèzie.
Te verkrijgen bij de ECl.
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Voor beter beeld en gelwíd...
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. Philips ' Pioneer
. Sharp . Sony
. Technics

EIGEN SERVICE WERKP LAATS

Leidsevaart 130 (achter d e schouwburg) HAARLEM - Te!. 023 5323787
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le zult maaÍ een bouwgarantie

hebben en alles gaat geuuoon goed
Een
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verbouwing brengt onzekerheden met z!(h mee Gàal
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harde garantie G A Jl A

cjie u de zekerh€icJ van een

garantie kàn b,eden Daarmee wordt elie b€lofte een
tf dat voor maÀt | 25, u rnoet àli€en hel ri!r(o op de ioop roenemen \
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Uertrourren is goed, een bouuugarantie is zeker'
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Aannemers van restauratie_, ondèrhouds- en nreuwbouwerken
1 LH llaa 'r'1 Tel I L123 531 76 44
KantooÍ en werkglaats Lanqe ilerensl''aal 4,
"01

ÍooDqieters-ingtoÍÍotiebeDriii iirrno hoilmon

m
Í,
Dok - Riolcringrwot, Lood- cn Zinkwcrk, Sonitoir ' CV, Gos 'Wolcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Te1.O23 5243472/5251003
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cuutl voor leer,

bel voor rneer informatie of vrilblijvende offerte'

Gelezen in de regionale

kranten
Drie gewgndqn bij Íelle brand in verzorgrngslenuts
Eén slachtoffer in levensgevaar
Drie bewoners van het Haarlemse verzorgingstehuis De
Blinkert zijn gisteravond gewond geraakt bij een brand.
Voor het leven van één van de slachtotÍers wordt
gevreesd. De man was in de kamer waar de brand uitbrak. Hij is met zeer zwaar letsel in het brandwondencentrum in Beverwijk opgenomen.
Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak in een
appartement op de eerste verdieping van het tehuis. Op
het moment dat de brandweer arriveerde, was de bewoner nog in zijn kamer. De brandweer had het vuur snel
onder controle en kon hem uit de woning krijgen. De man
werd onder politie-escorte naar Beverwijk gebracht.
Twee andere bewoners hadden door de rookontwikkeling
moeite met ademhalen en werden daarom naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de GGD branden in dit soort
instellingen als extra risicovol ziet, werden extra ambulances opgeroepen. Daarnaast kwam de traumahelikopter om het GGD-personeel te ondersteunen. Ook burgemeester Pop waar aanwezig voor morele steun.
De brand bleef beperkt tot het apparlement en sloeg niet
over naar andere delen van het gebouw. De woning
brandde volledig uit. De rest van de verdieping, waar
acht mensen wonen, liep rookschade op. Over een schadebedrag kan de brandweer geen uitspraak doen. De
technische recherche onderzoekt de oorzaak.
Bron: Haarlems Dagblad 17 en 19 juni 2000.
NaschriÍt redactie:
De volgende dag vernamen wij dat de 88-jarige man
inmiddels aan zíjn verurondingen was overleden.

Bevrijd van ongewenst schofÍelen
(ingekorte versie)
Eindelijk een halt aan het ongecoördineerde schoffelen
van gemeentelijk hoveniers in geadopteerde boomrondes!AÍdeling Natuur en Landschap heeÍt namelijk een
stempel ontworpen om ingezaaide boomrondes (een stuk
grond rond de straatboom) te beschermen tegen de ver'. e:rgende schop van de hovenier.
3':e'coördinator Haarlem-Oost Marcel Leek is erg
:: -,,i ; net de boomtegels. "Het maakt het werken voor
- -s r:-a((e rjker", zegt hij. "Als sommige planten net
:== --=- :e t-:k emen, kunnen we nog niet zien oÍ het
ee- ::,', : :' .-ley",enste soort is. De gestempelde tegel
ve1É : - -: . a- j' ' - ,';aar we wel of niet mogen
^^f,^g^
SUliU
C =^-

ln Haarrer- s:aa-

-'Ja..e. t,weeduizend straatbomen.
Daarvan is tien:'::-:-: a lll'cewoners geadopteerd. ln
totaal worden er :c:' :? i':e .g Natuur en Landschap

tweehonderd tege s Eeste-:e : Bil de adoptie van nieuwe boomrondes komt va-a' i- statCaard de groene klavervijf stempel. Voor de adop: e ,,,a. ccoTnrondes kan een

E

aanvraag worden ingediend bij een van de Meld- en

lnÍormatiepunten (MlP) van gemeente Haarlem. ln
Haarlem zijn vier meldpunten. Voor onze buurt is het
meldpunt: Centrum Zuid-West, Westergracht 70, tel.
51 1 5070.

Bron: Haarlems Dagblad, 28 april 2000.

Rampertjes
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 vooraf f 5,(max. 5 regels) of f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.)

Onze lieverdjes zoeken een oppas
VanaÍ november zoeken wij voor onze kinderen oppas
voor 2,5 - 3 dagen bij ons thuis. Maandag en vrijdag voor
onze baby (dan 3 maanden) en vanaÍ '15.00 uur voor
Spike van 8 jaar. Loulou van 2 jaar is op dinsdag (ochtend) met de baby thuis.
Andere dagen zijn deels mogelijk, bijv. donderdag i.p.v.
dinsdag.
Wie heeÍt er zin in en wil ons en onze lieverdjes ondersteunen of weet iemand anders?
Bel dan Costja en Yolande, J. Bontelaan 21,

te|.52442A3.

!-{aarlemse midweeks kate
Wie doet er mee aan de midweekskate?
Een schitterende tocht van 1,5 à 2 uur door Haarlem en
omstreken voor ervaren skaters.
Verzamelen: elke woensdagavond vanaf 19.30 uur bij de
Hoof din gan g van K u nstijsbaan Kennemerland. Vedrek:
20.00 uur vanaÍ Maarten's lJscaÍé.
Voor inÍormatie: bel oÍ e-mail Jan,
tel. 5385459, Jan @skeeler.nl.

de \Àlbmde
Proktijk voor herslel von levenskrocht

door voelreflexen poloriteitsmossoge

Houtmonpod Bb
lnformotie : 023.5246601

Eetcafé

't Wapen van Kennernerland,

Rustieh gelegen.
Gezel|ig ou,d-I {olla,n d.se sfeer
L- í t -q t,ek

7 dogert

en d,e ke u,leeru

per

weeh geopend

Oolt zaaluerhuur

Rampiaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532

Slagerij Schaaper

WIJN HAN

D

EL

uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

tT

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels

SEDE RT 1 987

- 5 soofien soep

- Super lasagne
- Bami - Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 G1

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

O1

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 41
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

HAARLEM

