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Wiikkrant
Ramplaankwartier
September 2000

Jaargang 21

. Nummer 4

Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra

,

lloor uw droomhuis
staan \Mii graag
een uurtje eerder op!

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
524.5193

Jolanda Koster

Jacqueline [t4oerkerk
Arjen Kuipers
Wijkraad
Vor:rzrtter. : Eaud Schoenmaeckers
§ecretariaat: .Jos Scholten

Fostbus 61 58
2001 HD l-laarlem
544.2754
524.3288
524.5221

Penningmeester: Ben Hafigers
Milieu: John Tiimstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
Jongerenwerk: Rie Buursink

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank

524.8228
524"2365
524.2435
544,0400

84.82.63.030
2459

Gironummer Bank

Als het hu s ncor uw keuze net voor uw neus wordï

verkocir, ts dct noÍuurlijk een vervelende ervtrring,
Doorcm zorgen wii, dcï u cl met het ontbijt weet
weike hu zen nieuw in de verkoop ziln gekomen,
Notuur ijx oÍgestemd op uw finonciÖle middelen en
UW WENSEN,

Zo kunï u

cr 1i1c1

ols één vcln

de eersten overleggen

en een r:od uitbrengen,
Algemene telefoonnummers

Alarmnummer:
Belbus:

112
515.5303
524-1734

Oppascentrale,.Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec 553.1611
Ivleld- en nÍormatiepunt Centrum/Zuid-West
s(vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 511.5070
i

Thuiszorg:
Vereniging Willem'Dreesplantsoen:

I

510'0200
524.3998

Diï is s echïs éen von de voordelen vcn onze service,
om uw ocnkoop of verkoop succesvol te moken
U kunï ncmelijk oltijcj rekenen oP:

.
.
.
.

24 urx bereikboorheid
zoterdog gehele dog geoPend
zeer snel moken von ofsproken, bezichïingen

en tcxoties

begelelding bij finonciering en be eggingen

Bel ons voor een vriiblilvende kennismoking 023-5329i 59

I

I

Gemeente Haarlem

l.r

Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Natuur en landschaP:
Groenraadsman:
woensdagrniddag van 14.00
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

527.0424
511.4777
511 .4640

s11 .4640
-

Von
}1

16.00 uur

ÀKELÀARS

O.G

511.3300
511 .4730

511 3000

"omdot u niet elke dog een
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Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

Í
t{

i

q

lJ

É

=::.Í af

T],
ut,

.::aaaait|l=

-l;.
<:
1a?Ml1;:.:...

!

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 28 september, aanvang: 20.30 uur
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Kopii
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 4 november. KoPij kunt u
inleveren tim 15 oktober op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
Vakantiegevoel
Misschien wel het meest ideale van Vakantie is de aÍstand die
je neemt. En dan bedoel ik niet alleen de Íysieke - we zijn
samen met drie miljoen andere Nederlanders naar Frankrijk
geweest. Maar ook de geestelijke. De eerste paar dagen lukt
dat natuurlijk niet. Er maalt nog van alles door je hoofd: gas uit?
werk aÍ? brieÍ de deur uit? bestelling geplaatst? TeleÍoon? wijkraad!? Maar na een dag oÍ drie, vier is het zover - en merk je
hoe verhelderend het werkt. AÍstand nemen van al die dagelijkse zaken die je de rest van het jaar zo gruwelijk belangrijk vindt.
Als een vulkaanuitbarsting die abrupt eindigt: er hangt vreselijk
veel in de lucht, en langzaam dwarrelt alle stoÍ neer en krijgt het
een plaats. HalÍ liggend laat je al relativerend het jaar de revue
passeren.
Daarin is veel gebeurd - lees er de vorige wijkkranten maar op
na. Daar ga ik hier niet verder op in; we kijken na de vakantie
weer vooruit. Met van die Írisse relativeringogen heeÍt de wijkraad een extra bijeenkomst gehouden op donderdag 7 september. Het was een 'entre-nous-je', zonder niet-wijkraadsleden en gek genoeg de langste vergadering die we ooit hebben
gehouden. We hebben stilgestaan bij de paar taken die de w 1xraad nog te doen heeÍt voor het wijkÍeest op 23 september waaryoor veel complimenten aan het organisatiecomité. Want
er zitten heel wat uurtjes in de voorbereiding ervan. We hebben
Eesproken over het bestemmingsplan dat waarschijnlijk eind
september ter visie komt. lk houd maar weer een slag om de
arm. Want in de vorige wljkkrant staat dat het ontwerp al in juir
ter visie zou gaan. Des Gemeentelijks'Wegen zijn
Ondoorgrondelijk. Ga er gemakshalve rnaar van uit dat het ontwerp binnenkort ter visie ligt - hou de Stadskrant dus goed in
de gaten. Want als al in een eerder stadium bezwaar is
gemaakt tegen het voorontwerp, en dat bezwaar bestaat nog
steeds. dan moet dit in deze ronde weer worden ingediend. Lljkt
overbodig. maar je zou natuurlijk van standpunt kunnen zijn veranderd. Het standpunt van de wijkraad is niet veranderd en we
zullen dus weer een bezwaarschriÍt indienen.

deel gaan vellen', dacht hij. En gelijk heeft ie. Hoeveel commissieleden er zijn gekomen op 20 september weet ik nu niet.
Maar de reacties die Tim heeft gekregen stemmen positieÍ:
'hoewei gehinderd door drukke agenda's, stellen de leden het
zeer op prijs direct te worden benaderd en bij problemen te
worden betrokken die uw wijk aangaat', luiden de meeste. Zo
wer\r oenocratie op wijkniveau.
Het tuinbouwgebied blijÍt een heet hangijzer. ln een artikel in
het Haarlems Dagblad van 13 juli is tuinbouwgebiedspecialist
en aanspreekpunt voor de wijkraad John Tijmstra vrijelijk gecireerd u t zijn stuk in onze wijkkrant. Zal wel komkommertijd
je',',eesi zijn. want gesproken heeÍt John niemand van de krant.
3e;<krg vias de strekking van het verhaal wel goed. Op het
'*'1kÍeest staat de werkgroep met een stand. Dan kan iedereen
op z rn gemak van gedachten wisselen met de deskundigen.
De eers:e resultaten van het mobiteam zijn van papiel realiteit
ge,,',crder ,',,eer zichtbare doorgetrokken strepen op de
!'aa:nse',','eg. De bal ligt nu weer bij de weggebruikers - in
aí',',a:[t,ng van nog veiliger maatregelen. Verder zal worden
ge';,erkt aan een prioriteitenlijst om een aantal gevaarlijke punter aan te pakken. ln het volgende nummer van de wijkkrant
meei'nrerover,
f,;.l ret',,akantiegevoel weer met de spullen op zolder is ver-

oi,e.en, lijkt het wel oÍ er een verbouwingsplaag is uitgebars:en Cp zv;emles van mijn zoon zei iemand me: 'hé, jij bent de
en ge Cie niet aan het verbouwen is in jullie straat, geloof ik'.

=;ur:r1k is dat overdreven, maar er zijn nog nooit zoveel busjes-

ret-barkie in onze straat geweest. Sommige huizen zullen er

.rrier van worden, sommige tuinen kleiner.

En met zo'n (te)
s n gern,orden tuin, moet je er minstens een paar keer per jaar
:p r t naar buiten, de ruimte in, op vakantie. Kruipend uit je
:eri e reiativeer je dan de thuissituatie en bekijk je alles van een
aÍs:and. Daar is die vakantie nou zo goed voor.
<

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad

\l-

Stadskrant niet of slecht ontvangen, bel dan. Het
teleÍoonnummer voor bezorEklachten is: 071-3643434. ln de
Stadskrant staan aile gemeentelijke publikaties. Dat lijkt een
saaie lijst, maar a s u gewend bent aan de beurspagina, leest
ciit weg als een stripverhaal. En bent u daar niet aan gewend:
kijk de Stadskrant toch even door want alle bouwaanvragen
worden erin gepub iceerd, aile plannen van de gemeente en de
mogelijkheden \,vaarcp en wanneer u ergens op kunt Íeageren.
Stel dat u nou niet rry I dat uw buren een zes meter hoge r-nuur
neerzetten naast ulv tuin. dan kunt u op het juiste rnoment
bezwaar aantekenen tegen deze bouwplannen.
l",4ccht u de

Terug naar het bestemmingsplan. Onze man van de ruimtelijke
ordening Tim Paas heeÍt alle commissieleden benaderd die
over het bestemmingsplan moeten gaan beslissen. 'Zij moeten
eerst door onze wijk lopen en z en waarover zij straks een oor-
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De nu aanwezige landschapsanchiteetonische waarde gaat venlonen omdat de doorgaande

groenstructuur waar het Flantsoen nu deel van uitmaakt, doorbroken wordt

!

Nota bene:
Ís heÍ Willem Dreesplantsoen inclusief het genoemde gebied het enige in het Ramplaankwartíer
gelegen gebied dat door "Ranplaankwartierders" maar ook door bewoners van naburige w$ken
wordt gebruikt als doorgaande wandelroute naar Brouwersvaart, Brouwerskolk, Elswout, Kraantje
Lek en Koningshaf, etc,
sÍe/Í de "Nulmeting Haarlem Zuid West" c{af cíe kwaliteit van deze route niet onder doet voor de
kwaliteit van de bestemminEen zelf,
isiutsÍ het gedeelte dat u van een nieuwe bestemming vvÍlt voorzien, het gedeelte dat door de
aanwezige Erootschalige begroeiing het Plantsoen enig volume geeft,
rs er zander dit gedeelte geen sprake íneer vafi Plantsaen maar van Resfgroen.
Ís heÍ Flantsaen stedebouw"rkundig gezien beeldbepalend voor de gehele w$k.
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Koftom: aantasting - functioneel en visueel
Ramplaankwartier.

4

-

- van het Plantsoen betekent

aantastínE van het

De verkeers- en parkeorproblemen in de buurt worden onaanvaardbaar groot

!

Nota bene:

,
.
,

"e

zijn de straten in de buurt van het genoemde gebied snal (max 5 m),
kan er daarom s/echÍs aan één zijde van de straat geparkeerd worden,
is de parkeerruimte daarmee nu al onvoldoende voor de ca. 2 auto's per woning zoals
tegenwoordig vaak voorkomt,
kamen in de straat grenzend aan het gebied reeds 3 andere straten uit,
komt in deze zelfde straat 4 x per dag een verkeers- en parkeerpiek voor i.v.m. halen en brengen
van kinderen van de Beatrixschool.

KorÍom: de verkeers- en parkeerproblernen zijn nu reeds aanzienlijk en daarmee anwensel$k. Deze
problernen worden door meer verkeersbewegÍngen en een extra uitrit t.g.v. het voorgenamen
plan onaanvaardbaar.

Ondanks de constateringen en adviezen in de hierboven genoemde nota's kiest u er zonder duidelijke
onderbouwing (nog!) voor niet te handelen naar die adviezen. Met het verdwijnen van een groot deel van
het schaarse openbare groen en het aantasten van het karakter van de wijk gaat voor vele honderden
mensen de kwaliteit van wonen er flink op achteruit. lk kan mij niet voortstetlen dat afdoende
groenvooziening, recreatie- en speelmogelijkheden voor velen, minder zwaer weegt dan
woongelegenheid voor een marginaal aantal gegadigden.

Daarosm

dring

§k

er rrogÍmaals op aan om,

ln navolging van de
"Veneniging tot behoud karakter Willenr Dreesplantsoen en omgeving"
en de
"Wij kraad Rarnplaan kwartier",

genoemd gebied te besternmen tot openbaar Eroen.

Hoogachtend

BEZWAARSCHRIFT
Haarlem, ......1......../ 2000
College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan

Ontwerp bestemm

Betreft

i

n

gsplan

Ram plaan

kwartier,

bezwaar tegen de aanwi.lzing tot bestemming voor maatschappelijke- en
woondoeleinden van het perceel hoek Pieter Wantelaan en Gilles Schoolmeesterlaan, gelegen in het Willem Dreesplantsoen.
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Ondergetekende,
Naam
Adres
Postcode + woonplaats

tekent, op basis van de hierna genoemde argumenten, bezwaar aan tegen het voornemen om
voornoemd gebied te bestemmen voor maatschappelijke- en woondoeleinden en dringt er op
aan om de bestemming te wijzigen in openbaar groen !!

í

- Er gaat een

groot gedeelte van het schaarse openbaar groen in het Ramplaankwartier verloren

!

Het plantsoen is het enige openbaar groen van enig formaat in onze wijk. Daarvan verdwijnt bij
doorvoeren van de door u voorgestelde bestemming ca. een kwart van het totale oppervlak.
En dat terwijl u aangeeft (uw ambtelijke commissies, en of wethouders aangeven) dat:
. het aantal m2 openbaar groen retatief gering is,
het grootste aantal inwoners per km2 ,
". Haarlem op de !' ptaats staat van sÍeden metgrootste
volgens uw wethouder Smit, Haarlem zelfs de
woondichtheid van Nederland heeft
(info: Open tuindagen 10 juli t/m 18 juli 1999),
. daarom volgens wethouder Smit het bestaande groen behouden en verbeterd moet worden,
o in de nota parkenvisie staat dat:
x het van belang is waarde te hechten aan natuurbeleving en recreatie in de stad,
* parken (plantsoenen) belangrijk zijn voor de natuurbeleving en recreatie in de stad (w'tjk).
Kortom: aantasting van het openbaar groen betekent dat u absoluut geen waarde hecht aan de in de
nota's venuoorde standpunten.

2

-

Een geliefd speelterrein waar kinderen hun gang kunnen gaan maar waar toch voldoende
sociale controle is, gaat verloren!
En dat terwijl u meldt (uw commissies melden) dat:
o de berekende hoeveelheid speelruimte (volgens het ontwerpbestemmingsplan) niet groot is,
. dat sprake ls van schaarsÍe aan zulke voorzieningen (nota "Nulmeting Haarlem Zuid West"),
o dat in de nota "speelruimteplan" staat dat:
* een stukje vrije natuur in de woonomgeving belangrijk is,
* gebruik en inrichting van ruige slootkantjes gestimuleerd zou moeten worden,
* de graene wig langs de Gl//es Schoo/meesterlaan met een speelroute versterkt zou moeten
worden,
x de bos/'es aan de Pieter Wantelaan begaanbaar gemaakt zouden moeten worden met een open
plek.

Kortom: : aantasting van het openbaar groen betekent dat u absoluut geen waarde hecht aan de in de
nota's verwoorde standpunten.

rinter kunt u bij ons terecht
er;n sprtief spelletje tennis
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Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

v. Zeggelenplein

tel: 5364902

tel: 5360700
tel: 5364337
tel: 5241 063

Winkelcentrum Amsterdamstraat
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Texaco Selfservice Station
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Ged.Herenslngel

tel: 5368441
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W.G. POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 52440A9

en/oÍ huur:

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

f{ET STATION {iiIET DE
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Bloemendaalseweg 341
Postbus 216,

,

205

I GH Overveen

2060AE Bloemendaal

Telefoon 023 - 526 88 88, íax 023 - 526 B0 00

Nieuws uit

Voor de avonturiers onder ons hebben we dit jaar een spektaculaire uitdaging: wie blijft er het langst op de koppige stier?! U
vindt deze bij het grasveldje van de
C roese nstraaUR aephorststraaUleendert Meeszstraat.

de wiik

Honger gekregen? Bij de Írietkraam van Co, in de buurt van de
stier. vindt u vast iets van uw gading.
Over het hele terrein loopt deze dag een clown, die met ballonÍiguren en poppenkast jong en oud zal vermaken.
Verschil ende winkeliers hebben al toegezegd een Íeestelijke bijdrage te everen. Zo zal de winnaar van de soundmix-show een
CD mogen opnemen (aangeboden doorThea Bijster), krijgen alle
deeinemers een bos bloemen van Íirma Artifleur, is één van de
prijzen een kaopersbon aangeboden door "Coiffure Exclusief"
(Mevrouw N, Dc,rnseiÍ1en, Hospeslaan 63), biedt de Dekarnarkt
alle krnderen een eralis ballon aan om bij goede wind een Ílinke
aÍstand te gaan cverbruggen en heeÍt bakker Van der Vooren
kadetjes geschonken. Fred Bettonviel verzorgt ponyrijden voor
kinderen.Van de overige v,,rnkeliers hoorl u het op de dag zelf

Het wijkfeest op 23 september 2000!
Nog een paar nachtjes slapen, en dan is het weer zover: het
wijkfeest vóór de buurt en dóór de buurt. Zoals u in de vorige
wijkkrant al hebt kunnen lezen zijn er veel dingen hetzelÍde
gebleven, maar is ook een aantal zaken veranderd.
Eén van de opvallendste veranderingen is de locatie: deze keer
is voor het wijkÍeest het zuidelijkste gedeelte van de Ramplaan
gereserveerd (vanaÍ de Tuindorpslaan), en
gedeelte van de Leenderl ÍVleeszstraat
grasveldje b
de CroesenstraaURaepho rststraat)
nt van kraampjes,
spelactiviteiten en proeverijen
vast en zeker weer voor de
(al legendarisch geworden!)
zorgen.
Om uw geheugen nog
te frissen, volgt hier een aantal
belangrijke punten.

H

Het wijkÍeest begint
uur precies.
Baud Schoenmaec
voorzitter van de wijkraad
Ramplaankwadier,
het sein geven voor de start van het
spektakel.
Buurtgenoten die
kraam hebben gehuurd, kunnen deze
tussen halÍ negen
kwad voor tien bevoorraden. Let op: vanaf
kwart voor tien
alle auto's weggezet zijn van het buurlfeest-terrein.
De bewoners van
Ramplaan en de Leendert Meeszstraat
(die het Íeest voor
deur krijgen) wordt verzocht hun auto,
aanhanger oÍ
vanaf vrijdagavond 22.00 uur niet
voor hun deur
te laten staan i.v.m. het opbouwen
van de m
krijgt hierover nog nader bericht. Let
op: al vanaf 6 uur
morgen begint de firma Pel met het
opbouwen. Wat er dan
staat, wordt onherroepelijk ingebouwd! Ook
wij begrip voor de extra
keeroverlast.
De kleedjesverkoop ('
vindt
dit jaar plaats op het
gras aan de Leendert
Meeszstraat.
(Dames en he
u rulmde 't toch al op,
natuurlijk,
u er deze week nog even extra op?)
Bij het
aantal
- veel
wijn

het Wapen van Kennemerland vindt een groot
n plaats. Wij noemen er een paar:
voor de koffie, de thee, de limonade, het bier, de
hapjes, allen verzorgd door het Wapen.
en kleuteractiviteiten, verzorgd door kinderdagverblijÍ

De

in.

-eeng

ringkussen.
klimwand, voor jong en oud
waar ex-buurtgenote Thea Bijster de hele
dag een
zangprogramma zal verzorgen. Wilt u
meedoen met de
of soundmix-show of zelÍ iets laten
zien of ten gehore
Wees er snel bij: de sluitingsdatum
is 18 september,
inschrijfformulier vindt u elders in deze

- een
- een groot

sen
een
Duinvl
den.
Ook de
niet ve
bezoeken,
Verspreid
extra
vuil,

Het Íeest
17.00

pad zal voor Íietsers geen doorgaande route zijn: ÍietvanaÍ die kant niet het Íeestterrein op. Er wordt naar
ijkheid gezocht. Fietsers komende vanaf
Aerdenhout zullen over de Elsv;outslaan geleid worners van de onlangs heropende Blinkefi worden
voor hen die niet in staat zijn het wijkÍeest te
's morgens een uur lang een draaiorgel spelen
het Íeestterrein heeÍt de gemeente een aantal
geplaatst. Deze zlin bedoeld voor "dagelijks"
(Die horen weer
te worden.)
circa 16.00 uur. De Íirma Pel komt ongeveer
kramen ophalen; na-zitten en na-taÍelen kan altijd!

Deze hele dag wordt georganiseerd door vrijwilligers: uw buurtgenoten van het Ramplaankwafiier. Wij wlllen er een leuke dag
van maken, en hopen dat u óók meedenkt en meewerkt. Alle vrijwrlligers en wijkraadsleden kunt u de hele dag aanspreken. Tot
de 23el
De feestcommissie
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Vul de onde:staande bon tn om verzekerd te zijn van een padiumptek
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Leeftijd:

Playback-artiest:
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Adres

krant.

-de
kunt horen van
Boek over
ansichtkaa

-de
zich
Bla

waar u alle inlichtingen over deze wijk
van de wijkraadsleden. Ook kunt u hier het
kwartier verkrijgen, evenals de setjes
deze wijk.
de speeltuinvereniging. De kinderen kunnen
ook weer laten schminken door Daniëlle
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Luuer de bon in bij: Thea
2015 HK Haarlem,
tet. 023-s24646s

14,

de \À/ende
DE WILDE & TER SMITTEN

Prokt'ljk voor herstel von levenskrocht

door voetreflexen poloriteitsmossoge

INSTALLATIE. EN ONDERHOUDSBEDRIJF
LOODG I ETE RSWE

80252-534063

R

KZAAM

- fi

HEDEN

Houtmonpod Bb

023-5517974
I

tr

Lood- en zinkwerken

u

Aanleg en onderhoud van c.v. ketels

tr

Sanitaire installaties

tr

Vakkundig daken, goten en dakkapelIen repareren en zonodig vernieuwen

nf

ormotie : 023.524 6 601

THIISSEN TIMMERWERKEN
Voor al uw onderhoud en afwerkingen o.a.
ramen, deuren, dubbelglas, plafonds,
scheidingswanden, schuren, schuttingen...

PROBLEMEN IN OF ROND I.JW HUIS,

BEL VRI'BLUVEND
VOOR MEER INFORMATIE

BEL ONS VRIJBLIJVEND OP EEN VAN
DE BOVENSTAANDE NUMMERS

Rob Thijssen

Noorder Tuindorpslaan

O23-s2 49

Slagerij Schaaper

160

of

31

, 2015 HJ Haarlem

06-15 47 54 09

WIJNHANDEL

uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:
1

:

:
j

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

SEDERT 1987

- Super lasagne

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telef oon 023 525 22 90

- Bami - Nasi - Macaroni

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

ASSURANTIEKAI{TOOR KRIJNEN / Ktr}IPtrNAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. S?.tl43 41
adres: Abr.Mensstraat 4.2015 JR

HAARLE\I

fi

";§

, trELTulN-vEi(ENiul

*Vm ,,.

.=

#'&w;.

is,m.ffi,H,Hgffiffi

Omdat het intussen een jaar geleden is dat wij u informeerden
over de bestemmingsplanprocedure, geven we die hier nogmaais. U kunt dan zelÍ zien in welke Íase we zitten en welke

fasen nog komen.

Procedure

Er is weer wat te doen in de

speeltuin

d enc

Vaststelling van het uiteindelijke bestemmingsplan volgt

WijkÍeest

!p het wijkÍeest

De pub catle van het ontwerp-bestemmingsplan _ dat is de
Íase ,,',aa. rr Í/e ons bevinden * heeÍt nu in ieptember
2000
p aats GeCurende 4 weken kunnen bezwaren worden
inEe_

van 23 september a.s. is speeltuinvereniging

lverveen ook aanwezig. Kom gezellig langs bij onze kraam
en

maak gebruik van onze speciale lidmaatschapsaanbieding.

'./cor Ce kinderen loopt clown Teddy ook gezellig rond.
We zien

r ./lullie op het wijkÍeest!

Goochelaar Gerhard
)p woensdag 25 oktober a.s. (in de herÍstvakantie) komt goo_
:heiaar Gerharci naar onze speeltuin en laat hij zijn fantasiiscne

goochelacts zien.
(ijk voor meer informatie een week van tevoren
in de wijkkast,
n de weekinÍo's van de basisscholen en natuurlijk
in de

speel_

iu in.

3raag tot ziens bij speeltuinvereniging Overveen, Croesenstraat

al, 2015 JK Haartem, tei. 023 - 5246339.

naar verwachting in het lsle kwartaal 2001 na behandeling
van
de bezwaren door de raadscommissies en de gemeenteraad.
Andermaal kunnen we dan 4 weken lang bezwaren indienen _
ditrnaal echter bij de provincie als ,,ons-,, gedeelte van het
Plantsoen nog niet als groene bestemming wordt aangewezen.
We mogen hier overigens alleen maar meédoen indien we ook
in september een bezwaar hebben ingediend.

Goedkeuring bestemmingsplan volgt, na beoordeling van het
plan met medeneming van de bezwaren, gedurende eón perio_
de die kan uiteenlopen van eind 2001 tot Éegin 2003. De
sprei_
ding hangt samen mel de mogelijke uitkomsten van de
beroepsmogelijkheden de in deze fase bestaan. Gedurende
6
weken bestaat dan een beroepsmogelijkheid bij de Raad van
State. De uitspraak van deze Raad laat meestal wel even
op
zich wachten. Het plan treedt pas na deze uitspraak in werking.
Het spreekt vanzelf dat wij hopen niet naar de Raad van
State
te hoeven gaan om onze doelstelling

BOUWEN IN HET PLANT.
SOEN / NIET DOEN :

plantsoen Groen
te bereiken.

Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en
omgeving
Het heeÍt even langer geduurd dan was voorzien,
maar nu is de
volgehde Íase dan toch aangekondigd: vanaÍ donderdag
07
september ligt het ontwerp-bestemmingsplan
ter visie. Dat is
in principe het voorontwerp, waar velen ianl (leden
en nietleden) vorig jaar oktober op hebben gereàgeerd.teze,reacties

Wat kunt u, anders dan het bezwaar indienen, nog doen,
vraagt
u zich natuurlijk aÍ.? Niet-leden kunnen zich in elk geval
aan_
melden als lid, donateur oÍ sympathisant - we hebben uw
steun
namelijk ook nu nog nodig bij ons secretariaat: M.B. Knegt,
teleÍoon 5243998 of e-mail wdplantsoen@hotmail.com.

Wilt u eerst nog wat meer inÍormatie dan kunt u dat vinden in
de voorgaande wijkkranten, bij ons secretariaat oÍ op internet.
Namens het bestuur

!! Oproep tot Actie !! Oproep tot Actie !! Oproep tot
Actie
r --'- !!"
Oproep tot Actie !l Oproep tot Actie !!

Derk de Vries

.

-et \lJillem Drees plantsoen wordt in dit ontwe rp-bestemmings

7ou;" verwacht, nog steecis a angewezen voor andere
::elernden dan groen. De eerste ronde heeÍt
d USN
het
-ewenste resultaat opgeleverd. Helaas zijn de do
'rgediende zienswijzen/bezwaren
van oktober
jaar niet
-reer geldig
voor deze Íase in de procedure
doen wij
raarom een beroep op u, leden en
om
-ening kenbaar te maken d.nn.v
daard bezwaarschriÍt dat wij aan deze
ego dan wel d.m.v. een brieÍ van u
.1an,

)m

een

goed overzicht te krijgen van het aantal bezwaarindie_
ners verzoeken wij u uw bezwaar
Vóór vrijdag 29 september, in te dienen bij

Knegt, Gilles Schootmeesterlaan 28 of
D.D. de Vries, Jan de tvlijterlaan lS

f,r\.B.

Dan zorgen wij ervoor dat het op tijd
afgeleverd.

op

het

stadhuis wardt

Nieuws uit de Blinkert
Beste bewoners uit het Ramplaankwartier,
Er is weer het een en ander te melden uit de Blinkert. De
defini_
tieve oplevering van de nieuwbouw nadert nu met rasse schreden. ln de nieuwe aanleunwoningen hebben zich inmiddels al
een aantal nieuwe bewoners gevestigd en allemaal geven ze
ons te kennen dat ze blij zijn met hun nieuwe huis. Het verpleeghuis en de dagbehandeling zijn reeds gestoffeerd.
Op
maandag 21 en dinsdag 22 augustus hebben we met een
schoonmaakploeg alle stoÍ- en bouwresten opgeruimd. Op
woensdag 23 augustus is het grootste gedeelté van de nieuwe
meubels geleverd, waarvoor we goecl geslaagd zijn bij de Íirma
Geels. Op woensdag is ook de hele huishoudLiijke
inboedel geleverd en die is aangeschaÍt bii Blokker.
En we verwachten ook nog een aantal mooie plan_
ten van de Íirma Bakker.

7

Op 1 september a.s. komen de eerste 15 bewoners in de huisoktober volgen
les 1 en 2 van het verpleeghuis wonen. Op,2
nog niet duimoment
dit
is
op
Het
4.
in
huisje
dan 7 bewoners
delijk wanneer de resterende 8 bewoners van huisje 3 kunnen
*oidun ontvangen. We zijn nog erg druk bezig met de werving
van personeel. VanaÍ 1 september komen we weer met een
commercial op de kabeltelevisie.en we stimuleren iedereen die
bij de Blinkert betrokken is om eventueel geïnteresseerden naar
ons te verwijzen. We hopen de laatste bewoners per 1 januari
2001 te kunnen begroeten maar zullen uiteraard het liefst deze
datum vervroegen.
Tegen die tijd beschikken wij dan over een goed uitgerust zorgwant naast de al genoemde plaatsen op de verpleeg"eÀttum,
afdeling en de 16 plekken op de dagbehandeling gaat onze
aandacht natuurlijk ook nog uit naar de 51 mensen die in het
'oude' huis woonachtig zijn'
De officiële opening van het nieuwe gedeelte van de Blinkert
gaat plaatsvinden op vrijdag 22 september 2000' De wethouàers -.1. W. Haverkort en G.W.M. van Viegen zullen daar bij aanwezig zi,in. Het ochtendgedeelte is dan bestemd voor bewoners,
vrijwilligers en familieleden, het middaggedeelte is gereserveerd
voor zakelijke relaties van de Blinkert.
Misschien wonen in het Ramplaankwadier wel mensen die wel
op oproepbasis in de nieuwbouw zouden willen werken maar

denken dat zij hiervoor geen kans maken omdat ze ongeschoold zijn Dit is beslist niet het geval- We hebben enkel
oproepkrachten in dienst zonder zorgdiploma en die maken zich
uitermate nuttig in ons huis. Het tijkt ons leuk om iuist uit onze
eigen buurt mannen en vrouwen in dienst te kunnen nemen die
ons op samen te bePal en tijden kunnen ondersteunen. Dus wat
let u? We maken graag tijd voor een inÍormatieÍ gesprek
in de ',',ri<krant heb ben
Naar aanleiding van mijn '
et meubilair en apparatuur.
enkele goede gevers zich
spullèn kunn en ophalen,
We hebben nog niet alle
te kampen h ebben. Maar
g
omdat we met een
kenen dat we
get
zich
degenen die
rnen wil ik de
binnenkod contact oPne

gulle gevers
ln mijn vorige

fte

mij
de braderie
voorbereizeer dat ik dit bericht
de nieuwbouw
dingen en alle verdere werkzaa
jaar een braderie
om
dit
lukt
niet
hebben tot gevolg dat het ons
leveren,
werk
geen
half
liever
we
omdat
En
te organiseren.
e
niet kwalijk neemt als we de
hopen we dat u
kansen en nieuwe energie
een jaar overslaan
Loes den Hollander-Lo
Directeur De Blinkert

Portrettengalerii
Het Haarlems Dagblad vond de uitgave van het boek ha!Íauguslus bi.ina een halve pagina waard. [rz'laar ook het dagblad
Trouw deed daar eind augustus niet voor onder' Beide kranten
sierden lrun pagina's op met Íikse Íoto's. En beide kranten
waren vol loÍ over dit initiatieÍ.
We spreken over het §ms€lcnEaek.

Í
u

4

J
*{

e

.4

Vorig jaar werd er in Schoonoordlaan en Noorder Tuindorplaan
een gÍoot straatÍeest gehouden. Een feest waar iedereen nog
over praat, vooral omdat het zo leuk was'
Gedurende dat feest zijn er nogal wat mensen op de kiek gezet
Voor hun huis, met hun dierbaren" Niet allen waren even
enthousiast om geÍotograÍeerd te worden, maar diegenen die
wel bereid waren mee te werken, staan nu vereeuwigd in een
kostelijk boekwerk.ie. De eerste exemplaren ziin enkele weken
geleden uitgereikt. De komende weken zullen er nog zo'n viiÍtig
exemplaren volgen.

. +r De laatste iaren was het aantal nieuwe bewoners in
ö O" n"iO" straten sterk toegenomen. De nieuwelin-

'"t::';1;;.o':, gen waren vreemd en de 'ouderlingen'voelden zich
' , 1.;,,.:' vervreemd. De grote gedachte achter straatÍeest en

porlrettenga eril was dan ook het besef dat de straat méér in
zich had dan alleen maar "goedendag", en "goedemorgen", hoe
schuchter ook u tgesproken En inderdaad, er is een zekere gisting opgetreden slnds het feest. Men treedt elkaar met veel
meLr gemak tegemoet. een praatje is zo gemaakt, en de soctale controle is op een positieve wijze nieuw leven ingeblazen'
Het Íeit dat er stnds vorig jaar vier nieuwe kinderwagens rondrijden heeÍt, naar we aannemen, niets met de hoge Íeestvreugde
van destiids te maken. De pasgeborenen zijn dan ook niet in
het boekwerk oPgenomen.
Het Smoelenboek 'ran de beide straten is een soort "Wie is Wie
tijdens de Eeuvrwende". Een naslagwerk voor straatbewoners'
Niet meer dan dat, maar toch....Want het is leuk om te zien wie
er in je straatje woont, en welk gezicht bi1 welk huis past' Het
geeÍt de bewoners het gevoel ergens bij te horen, en men loopt
niet meer als een verdoolde door de eigen straat'
Niet alleen het buurtÍeest, maar ook dit boek is een aardig
wapen gebleken tegen de voorlschrijdende individualisering'
Een werkje waar men trots op is, en waar velen, en rnet name
graÍisch ,ot*g"u"t Jan Antonisse, de nodige tijd en energie in
hebben gestoPt.

Dat de trots terecht is, blijkt niet alleen uit de aandacht die de
regronale en de landelijke pers aan het boekje hebben besteed
maar ook uit de enthousiaste reactles van de straatbewoners
die het "Boek" reeds in hun bezit hebben.

Arjen Kuipers

Steunpunt voor Ouderen
Haarlem Zuid-West
Van Oosten de Bruinstraat.2, tel. 023 - 532 42 61

Huiskamerproject
ln oktober 2000 gaan wij, als ouderenwerk vanuit het Steunpunt
voor Ouderen, starten met een huiskamerproject in Haarlem
Zuid-West.
Wat is dit? Dit is een project waarbij mensen (ouderen) die nog
zelfstandig thuis wonen één dag in de week naar "de huiskamer" komen. Naast het ontmoeten van anderen en het onderhouden van sociale contacten is er ook een beroepskracht (activiteitenbegeleider) aanwezig die de deelnemers ondersteunt in
het zelÍstandig thuis wonen. Voor dit project zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die als gastvrouw / gastheer willen meehelpen.

.

Waar gaat het om? Eén keer per veertien dagen bent u als gastvrouw / gastheer van ongeveer 10 uur tot half drie aanwezig
om onze deelnemers te voozien van kofÍie en thee en de (door
het verzorgingshuis verzorgde) maaltijd te serveren. Daarnaast
ondersteunt u de activiteitenbegeleider bij hetgeen zij doet.
Omdat de doelgroep mensen zijn die mogelijk wat hulp bij het
lopen / toiletgang / eten nodig hebben bent u bereid die te
geven.

Wilt u iets meer weten over dit project en denkt u erover na oÍ u
als vrijwilliger mee wilt helpen, dan maak ik graag een afspraak
met u voor een inÍormatieÍ gesprek.
Antoinette Kamsteeg
Coördinator Ouderenwerk Haarlem Zuid-West

lngezonden brieven
Elegie om drie poezen
Ze liggen in onze tuin begraven: Tommie, Poesjka en Friedel.
Een steentje met hun namen erop geeÍt hun laatste rustplaats

kinderen niet stiekem ult de tuin de weg op zouden rennen, iets
wat we ze met behulp van alle middelen uit het kattenopvoedboek hadden proberen aÍ te leren.
De aÍgelopen periode waarin de Zijlweg wegens werkzaamheden was aÍgesloten, waande ik me wonend aan een race-circurt. Had ik kinderen, ik was verhuisd naar een andere "rustige"
ivoonwijk. Hopende op maatregelen tegen de voortdurende
drukte en snelheidsovefiredingen gingen de maanden voorbij.
Er gebeurde nrets.
Echter, rvaar ik sinds Tommie elke dag doodsbang voor was,
gebeurde we. Begin juni was het Poesjka's beurt om slachtoffer
te urorCen van de verkeersoverlast. Ze werd 's morgens doodgerece- i,ak bij ons huis door een automobilist dië niet eens
stopte Crze scring-in-'t-veld Poesjka was net veedien maanden cuc
Nog geer raand later gebeurde het weer: Friedeltje, voor ons
huis, blcecend cp straat, dood. De dader had niet eens
geremd. ze eer aardige chaufÍeur die het gezien had en wel
YvJ'vts
^óc+^^i,.(

rc
,r +g

U begr;pt , ai' :ri. Í'cgen alle maatregelen tegelijk getroÍfen
worden die x rn Ce Jc,cp van de tijd in deze wijkkrant genoemd
heb gezren: drempe,s in de weg, eenrichtingsverkeer, wegversmalling etc. Als er .raar rets gebeuÍ1 waardoor het veiliger
wordt voorrer.s er o Ér
Voor Tommie Poesl<a er Friedel is het te laat.
En Roosje? lk houd m i' ha.1 ,/ast.

Annemieke Svyaans
Rollandslaan 45

Overlast
ln verkoop-advertenties van hLrzen in het Ramplaankwartier
spreekt men vaak over een gelieide en rustige buurt.
Zel dat "rustige" maar tussen tv;ee naakjes, want er zijn buurtbewoners die het met dat w,oorC r et zo nauw nemen.
À,,'let keiharde muziek en knallende ruzies. lieÍst met ramen en
deuren open, wordt de omgeving v'erpest,
Omwonenden, die van eeze aeei ast niet gediend zijn, kunnen,
zonder hun naam te roernen. bloe politie hun beklag doen.
Bij meerdere klagers kan de polttre dan maatregelen nemen,
zodat we niet dezelÍCe toestanden krijgen als elders in Haarlem
met moord e' doods ag
Laat het Bamp aankrvarlier een rustige buuft en beschaaÍde
buurl blilven
Naam bekend bij de redactie

aan.
lVlet toenemende bezorgdhe id, verontwaardi ginE en rondu it
boosheid heb ik het verkeer zien en horen toenemen in onze
straat. Wat me het meest tegen de borst stuit, is de onverantwoord hoge snelheid waarmee menig automobilist(-e) meenl
door onze straat te moeten racen. En dat ongehinderd kan
cioen, want aangemoedigd door buurlgenoten die behulpzaam
hun auto's half oÍ helemaal op de stoep parkeren, zodat de
racers ruim baan hebben. De snelheden van meer dan tachtig
kilometer per uur waarmee men zo door onze woonwijk kan sjezen, dat vraagt om verkeersslachtoÍÍers.

AnderhalÍ jaar geleden wercl ons katertje Tommie voor ons huis
aangereden; het diedje was nog geen acht maanden oud.
Dcod. lk was een illusie armer. lk dacht in een rustige wijk te
,^,'onen waarin het veilig was voor mens en dier.
,Ve adopteerden Friedel, en van het zusje van Tommie, Roosje,
-,Íegen we een nestje waaruit we Poesjka bij ons hielden. We
,',aren een gezin met drie poezen.
:lere dag opnieuw stond ik doodsangsten uit oÍ onze poezel-
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íisnl«ansan t§t
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleringswerkzaamheden
Gas- en c,v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Lil \rï{l

Tel. O23 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38

N. Tuindorpsla an 54,2015 HL Haarlem

HOLWERDA

E

SCHILDERWERKEN
n Binnen- en buitenschilderwerk
o Behang- en wandafwerking

.

Periodiek onderhoud

. Winterschilderprem ie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststraat 34, 2015 JH Haarlem - Tel. (023) 524 84 1 8

.
" Cosmetica Homeopathie' Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARLEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLE\I B

\

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken
X KORTINGSPASJES

* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301
OVERVEEN

023 - 527.74,00

0
I

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

Informatie:
Juiianalaan [08, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 15 16

Historie Houtvaart
\/eel Haarlemmers kennen zwembad "De Houtvaarl" nog uit
hun jeugd. Voor bijna iedereen boven de veertig is "ma-wo-vri1"
en "di-do-za" een begrip.
Het betonnen openluchtzwembad werd geopend in 1g27 en
kwam in de plaats van een houten bad dat in 1884 werd
gebouwd. De plek aan de Oude Brouwerskolk oÍ Houtvaart
werd indertijd gekozen vanwege het schone water dat hier vanuit de duinen werd aangevoerd.
In de jaren twintig kon je in het bad een handdoek huren voor
drie cent. Voor het huren van een zwembroek of een badpak
betaalde je respectievelijk drie cent oÍ een stuiver.
ln '1928 trainde Johnny Weissmuller in het vijftig meter lange
bad voor de Amsterdamse Olympische Spelen, later zou hij zijn
Houtvaart-ervaring te gelde maken als Tarzan...
Ach, zo zijn er vele verhalen te vedellen over de historie van
"De Houtvaart".
Enkele Houtvaart-Vrienden hebben nu het plan opgevat om een
boekje samen te stellen over de geschiedenis van het laatste
Haarlemse openluchtbad. Het moet niet alleen een werkje worden waar de nostalgie vanaf druipt, maar zeer zeker ook een
verantwoord geschriÍt over de sociaal-culturele aspecten van de
historie van het bad. Naast het vele materiaal dat men inmiddels voorhanden heeft, is er nu ook behoeíte aan ve(ellingen
van mensen die goede oÍ slechte herinneringen hebben aan het
bad.

Als U denkt dat U wel wat weet over "De Houtvaart", oÍ als U
nog een oude schoenendoos met knipsels en foto's heeft die
betrekking hebben op Uw belevenissen in het bad, dan zijn de
samenstellers dolgelukkig als U Uw ervaringen met hen zou willen delen.
Een simpel teleÍoontje naar Jan Antonisse O2g - 524 g3 47 is
voldoende.
Uw vertellingen worden dan genoteerd. Uw archieÍmateriaal
wordt met zorg behandeld.
Op die manier wordt weer een stukje van de geschiedenis van
Haarlem ontsloten.
Overigens, hel de bat over de eventuele deÍinitieve sluiting van
het bad is nog in volle gang.
De Vereniging Vrienden van de Houtvaart verwacht dat de toekomst van "De Houtvaart" bij de komende Begrotings-behandelingen in de Gemeenteraad op de agenda zal staan.

De Vereniging maakt haar borst nat en zal er alles aan doen
om dat debat in het voordeel van hun bad te laten verlopen.

Arjen Kuipers

"Behoudt de Houtvaart"
Hei z'r,emcad de Houtvaarl heeÍt haar poorlen weer gesloten,
tia's , c3' d t seizoen. Dat betekent dat herÍst en winter weer
tn aar:::-: i ;. en dat we weer tot in de late lente van 2001
rnleie- ,.,a:-:a- tot we weer ons vertier kunnen zoeken in dat
a" Zea: : -:= Z,',embad.
a

lnn C:e s s .et 33r .lkse ritueel weer begonnen. Het geroezemoes'.a., ::i.. :eeenstanders van het deÍinitieÍ open houden
var le -.-'..2a'. Een gekrakeel dat soms het lawaai van de
er!sti ':-:::'..'--- -,.erst jgt. We zijn er inmiddels aan
ge,,',enl a .)'.' t, -,, I'e trvist in een vast stramien de kop op.
N4aar d i {€€'.r^:.:en er echt spijkers met koppen geslagen
worden. D i :ree' ,', :'i: :et menens.
De prov nc e rÉe: r-:: a'qe open jaar nog haar oogjes dichtgeknepen en heel .Èi r:p? rrouden van het bad nog toegestaan"
Maar voor het 1.,.:r-re": ,aa- z,;l en alle wettelijke normen worden
toegepast, en raafaa- za l: -loutvaart in zijn huidige vorm niet
kunnen voldoer'

ln 1992 besloot Ce ;er. eer:eraad van Haarlem om telkens na
vijÍ jaren de situatie rond ce Houtvaafi te evalueren, wat al
gauw resulteerde in eer bes I t cm in 2002 de deuren van de
Houtvaarl deÍinitieÍ te s J :e. :er beslissing die was gebaseerd
op het Íeit dat het zw,en'cad r ei Í'eer voldoet aan de eisen die
aan een bad gesteld mcete. r,ci-3en Er moet groot technisch
onderhoud plaats vinden. er roet gerenoveerd en gerestaureerd worden, en er za eei an0ere vorm van exploitatie gevonden moeten worden. En ,,,a: rrcei dat niet gaan kosten? De
gemeenteraad zei dus neer l,taa, n het laatste 'regeer'-programma dat het huidige Ccrsgs van B&W
hebben vastgesteld staat een u rspraak die als een positieve
grondhouding beschou,,,;C mcet y,,orden: men zal er naar streven om de Houtvaarl oper te houden,

Het oude zwembad De Houtvaart.

Hechts het bruggetje van de familie
Dames. De kinderen zwemmen in de
Houtvaarl. Opname 11910 gemaakl .
door de fam. Zandstra-Dames,
HoutvaarFad 12-14.
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voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra

eeir persr.ronlijkc

TEXTIEL EN MODE

behandeling?
l,arat uw h,rar dan

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

eens verzorgen in

Teléfoon: 013-5254878

damessalon

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

"Coffitre Exclusief".
Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. DornseiÍïèr-r - 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, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze Oude Bakkershuyzen woont
'Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Heemstede
Gen. Cronjestraat 158.annex
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95

croissanterie

Binnenweg i40, annex Konditorei Restaurant

Santpoort

Gen.Spoorlaan 8

Bloemendaalsestraatweg

Hoogeruroerdstraal 45, annex cÍoissanterie
Schouwtjeslaan 47 , annex croissanterie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Ziilweg 24, annex croissanterie

Overveen

85

Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!"
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Leendert N{eeszstraat 106
2015 lT Haarlem
Tël: 023-524 50 14
Fax:023-52.1 50 14
Mobiel: 06 ll80791il

Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem
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Vorig laar slaagde de Vereniging Vrienden tot Behoud van de
Hor.itvaait er in om het zwenrbad op de Monumentenlijst
geplaatst te krijgen. Zowel het gebouw als het bad zelf zijn op
die manier voor sloop behr:ed. Maar de Vrienden willen ook de
bestemming van het baC behouden, iret rnoet openblijven om te
kunnen zwemmen^
Om dat doel te kunnen bereiken heeft de Vereniging een scala
van plannen klaar liggen en de Vrienden popeien om met de
gemeente daarr:ver van gedachten te kunnen wisselen.

lnmiddels heeÍt sportwethouder G.R. Kroskinski-de Keulenaar
een commissie de opdracht gegeven om uit te zoeken wat het
kost om de Houtvaart open te houden. Zij sprak begin mei van
dit jaar nog van een bedrag van twee à drie miljoen gulden om
alleen al de technische opknapbeurl te kunnen realiseren. Rob
Heek van de afdeling Sporï en Recreatie meldt dat de commissie binnenkort advies zal uitbrengen. De totale kosten die in het
advies genoemd worden, zullen het door de sportwethouder
genoemde bedrag zeker overstijgen.
Het advies is erop gericht om de Houtvaart open te houden; de
commissie heeft in haar rapporl de argumenten van de
Vrienden sterk laten meewegen. Het rapport geeft een totaalvisie van de Houtvaarl-problematiek: zowel het zwemtechnische
gedeelte als de jaarlijkse exploitatie en het renoveren/restaureren worden meegewogen.
Het advies van de commissie verschijnt binnen een maand,
zeker vóórdat de behandeling van de gemeentelijke Begroting
zal plaatsvinden. aldus Rob Heek.
Annernie Douwes Dekker van de Vrienden ziel zo langzamerhand het tij ten gunste van de Ho
keren. Men kijkt niet
alleeri maar naar het bad als een
dat met Íinanciël
problemen te maken heeÍt. Men
kdeHo
is, en ook dat er tijdens de zomermaan
zierige manier wordt genoten van het laatste
luchtzwembad- Douwes Dekker is gelukkig met
kentering Z' i .,. ,). gesprekken met de gemeente
met
veftrouv,,er- :.::*:et, al weet zij ook dat de zielen van
lijke
leden van de gemeenteraad nog stevig gemasseerd moeten
worden.
Ab van Schooten, voorzitter van
Sportaccomodaties Haarlem (SS
n als de
raad zou besluiten om de Hou
SSH
voefi onder ll^e3. ret beheer over de drie geme
zwembaden, het Bce'haa',,ebad. De Planeet en De H
rnerkt op dat je .aad a larenlang een repeterend politi
heeÍt genomen maar dat het nu echt tijd wordt voor een
tieÍ besluit. Hij ne6p1 er het beste van, maar kan ook niet voorzien wat de po it c aan het PrinsenhoÍ uiteindelijk zullen beslissen.

lnmiddels zijn de Vrienden van de Houtvaart een actie aan het
voorbereiden, dle eind september/begin oktober van start moet
gaan. Een actie die erop gericht is om alle neuzen dezelÍde
kant op te krijgen. om alle monden één kreet te laten slaken:
"Behoudt de Houtvaarl"l

Arjen Kuipers

60 iaar getrouwd
ce familie Van de Kamer uit de Bloernveldlaan van
hafle fel .leíen nret hun 60-jarig huwelijk,rp 10 september j.l.
l'.lamens :e .'. kraad hebben de heer en mevrcuw Van de
Kamer r.n' cde s een bioemetje ontvangen.

!^y/i ,,i lien

Kent u ook iemand in onze wijk die een bloemetje verdient om
een bijzondere reden? Wij willen het graag weten, zodat wij
degene in het zonnetje kunnen zetten. U kunt contact opnemen
met één van de redactieleden (zle teleÍoonnummers in het
colofon op pagina 2).

Gelezen in de regionale

kranten
"Homopapegaaien" terroriseren landgoed Elswout
Nog maar twee gele roodstaarten vliegen er boven Overveen,
de laatste exemplaren van een wilde populatie die ooit veel groter was. Zal de unieke ldlonie zich opnieuw kunnen uitbreiden?
Papegaaiendeskundige Waalewijn de Wit van dierentuin Artis
denkl niet dat het duo er toe in staat is. "Het kan heel goed een
homohuwelijk zijn."
Peinzende wandelaars in de duinen bij Kraantje Lek werden
jarenlang opgeschrih door tropisch gekrijs. Maar ook buiten het
duingebied trok de Íelgekleurde zwerm soms een wolk voor de
zon. De aras hadden een territorium aÍgebakend tot het centrum van Haaíem. Met hun klauwen grepen ze zich zelfs vast
aan de dakgoten van de Noorderkerk aan de Velserstraat.
Opzichter Dedding van landgoed Elswout is in elk geval niet
rouwig om de teloorgang van de kolonie. "'t ls gewoon tuig. lk
zou ze zoafschieten, maar dat mag niet. Ze terroriseren de
boel.' De ,',eters:hap dat ara's met gemak tachtig jaar
wcrde - -aa\t iem niet vrolijk. "lk rnag toch hopen dat
op een dag kapot gaan. Ze horen hier niet."
s de opz crier :.- <opte xoffre drukt achter zijn huis, gooien
de papegaa e. c.,'c eL,x lvri.lgen en takken op zijn hooÍd. lvlaar
de echte schace r ca:e. ze aan onder de andere vogels in het
bos. Als een 2,,,a:i: specht hier een gat in een boom maakt,
komt een 'ran die ara s aanzetten en Ílikkert hem er zo uit. Alle
holenbroeders hebben last van ze. de bosuil ook. En die hebben het loch al zo moeilijk vanwege de nijlganzen, die verlonen
netzel{de geo.aq.
Toch houdt D
wel een beetie van de twee vliegende relgaaien. In de
voert hij ze bi1 en hij heeÍt een opvallencje
forse
r ze getimmerd , bevestigd hoog aan een boom in
zijn
"'t Zijn grote beesten hoor, wel één meter van
En zulke snavels, je wcrdt er angstig van."
atig krijgt hij bezoekers aan de deur die vragen waar de
zijn. "Ze zijn beroemd omdat ze uniek zijn. Je mag ara's
een in bezit hebben als ze geringd zijn. En dat zijn deze niet.
politie oÍ de dierenbescherming heb ik hier trouwens nog
oit gezien."

Hoop op herstel Overveense papegaaienkolonie blijft
De papegaaienkolonie in de duinen van Overveen ontstond in
de jaren tachtig, toen wijlen manegehouder GooÍ van Brandwijk
een paar exemplaren vrlj liet rondvliegen bij zijn bedrijf aan de
Duinlustweg. Dedding: "Hij fokte ermee. Het broedsel roomde hij aÍ en dat verkocht hij. Bij zijn dood
waren er nog drie over. Eén van die drie is op de
'a:a::aait
spoorlijn naar Zandvoort tegen de bedrading gevlo- t"'' i
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Voor beter beeld en geluid...

SPTCIAI. ISI

. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer
. Sharp . Sony
. Technics

EIG EN

SERVICE WE RKP LAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
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Je zult rnaar eerN bouwgarantie
hebhen en alles gaat gerruoon goed
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Wogenweg l4ó - Hoorlem
Tel.:023-53'ló529
Lid Stichting Leerwoorborg
Sinds 30 joor het verlrouwde odres blj u in de buurt voor leer.

Yertrourren !s goed, een bouuugarantie is zeker.

Ll van der Linden & Zn
Aannemeas van restauratie-, onderhouds- en n

iianloorenwerki)laals iJnq€llerenslrilal.1..tCl1 iHf1..,

i, .rbouwweíken
,Í€i 021 5:ll

UIS

Dick Bortels

dàt vcor maaí / 25. LJ rno€t ille€n het ilt,r:o op de ko.p toe.emen a!
dit illes qewo6n qoed gàat Meeí weren over de bouwgrràirre rn het
aigeare€n en ofl7€ ttaat van <J,enst rn het brlzofder) Aar1"l et om ev€n.onta.1 op 1e nernen
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suede en Lommy
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Zo. 10.00 uur

t/m Vrij,

Donderdogovond t/m 21.00 uur
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Te1.023 5243472/5251003

bel voor

meer informatie

of rrrlblijvende offerte.

gen en lag dood op de rails."
De lvedu',ve van Brandrvilk luisterl met stijgende verbazing naar
de,.,erha er I e le ronde doen over "haar" ara's. ',Fokken?
',',. i-.e :a: ^ebcen ire nooit gedaan. Er mag met roodstaarten
- =- ,', ':=. 3,handeld. Er zijn er gewoon weinig meer over Dre
:::s::^ egen vrij rond en dan lopen ze risico's." Waar de
:::-:-rer van de populatie vandaan kwamen, kan ze zich niet
-r -^eren. Dat is al zo lang geleden."
-. ",'cmsnavels, die zichzell heel goed in leven kunnen houden
,: een dieet van fruit en beukennootjes, krijgen van de weduwe
regelmatig pannenkoeken en brood met dik boter toegestopt. Zi1
blrlÍt rn elk geval wél hopen dat de twee ara's nog eens papegaaienkuikens krijgen. "ZelÍs als het klikt, kan het bij een broedstel een jaar oÍ acht duren ,roordat het zover komt.,,
Bron: Haarlems Dagblacl 27 iuli 20AA.
Over De Blinkert werd in hei Haarjems Daghlaci de aÍgelopen
periode veel geschreven, Ce redactie beperkt zich tot het plaatsen van ondersÍaand berichtje.

Tevreden ln De Blinkert
Een iruiskamer met een kieurig bankstel, blornmen opl het dressoir en een Íraaie klok aan de rnuur. piet de Vries en Henk van
Poeteren zijn er wel over te spreken. Gisteren verhursden de
nrannen samen met dertien anrJere ouderen van de porlocabins
van verpleeghuis de Janskliniek in Schalkwijk naar twee nieuwe
wooneenheden in De Blinkert, bij het Ramplaankwartier. De
nieuwe woningen - ingericht met Íelle kleuren en geschikt voor
zeven oÍ acht mensen - moeten aanvoelen als ,,thuis,,, aldus
directeur Loes den Hollander.
Henk van Poeteren is een uur na de verhuizing nog niet helemaal content met zijn slaapvertrek. Daar hangt mijn moeder,
zegt hij wijzend op een oud, vergeeld porlret boven zijn bed.
"l\4aar waar is mijn vader?" Zodra ook dat Íotolijstje op zijn
plaats staat, is Van Poeteren terrreden. De vijÍtien nieuwe bewoners moesten de Janskliniek verlaten omdat er in de nieuwbouw aan de Jansstraat straks maar 90 plaatsen beschikbaar
zullen zijn, in plaats van de huidige 130. Op 2 oktober gaat een
derde nieuwe eenheid rn De Blinkert open. Voor de vierde en
iaatste wordt nog personeel gezocht.
Bron: Haarlems DagblaC 2 september 2000.

Duincentrum De Zandwaaier
Heel veel nep wat buiten echt is

Wie nog in de overluiging verkeert dat je in musea alleen maar
beeldende kunst kunt bekijken, mist een hoop. Veel musea in
deze regio hebben namelijk veel meer te bieden.
Verslaggeefster Paula ZuidhoÍ ging op ontdekkingstocht, en ver_
telt in Het Andere lvluseum wat er zoal te zien is. Deze week:

Duincentrum De Zandwaaier in Overveen.

Door een paar plastic Ílappen stap je zo het donkere bos binnen. Als 1e ogen een beetje gewend zijn zie je ogen die je bang
aankijken. Een vos! Dan zie je plotseling ook twee zaklantaarns
hangen. Gelukkig. ze doen het. Snel schijn je de donkere ruim-

te rond.
ln de lichtkrrng staat het bange opEezette vosje. Een uil zit in
een boom. Hij schreeuwt via een geluidsbandje z,n typische
uilenschreeurv llelemaal geen 'oehoe', het Iijkt er niet op. Aan
het plaÍond hangt een eenzame nepvleermuis aan een kettinkje. Het is allemaal heel erg nep. maar toch is het Diorama het
leukste van het nieulve Duincentrum De Zandwaaier. Het is
nagemaakte natuur met sttlle. opgezette dieren tussen dode
bladeren en takken. li,4et icht en geluid wordt zoveel mogelijk
sÍeer gemaakt. Door op knopjes te drukken kun je kijken oÍ je
de namen kent van de vogels achter het glas. Een ANWB-paddestoel geeft richting en aÍstand aan in meters en centimeters.
Het beton onder voeten iijkt op zand, compleet met bandenspo-

ren en nagemaakte plassen. Je kunt er op een bankje zitten en
naar de branding luisteren.
Het Duincentrum De Zandwaaier bestaat nog maar kor1. Het is
de grote vervanger van het kleine bezoekerscentrum dat in een
hoekje naast de parkeerplaats van het Koevlak stond, de
ingang van de Kennemerduinen aan de Zeeweg bij duinmeertje
t V,/ed, Het n euwe Duíncentrum is gevestigd in een prachtig
ndustrieel gebouw op het terrein van het voormalig waterleidrngletrrlÍ. \ty'ie met de auto naar het Duincentrum gaat moet
rnoe steecsr parkeren bij het Koevlak, aan de overkant van de
Zee,',eg \,/andaar is het een minuut oÍ vijÍ iopen. Oversteken
van Ceze Jrukke weg is speciaal voor de gelegenheid vergemak<e. l('i ïet zebra's en voetgangerslichten. Fietsers kunnen
t,,,el r:,i . a- : I :et gebouw rijden. Voor wie slecht ter been is
z)..í |.a l=:-c aatsen dichtbij.
i-ret D- - t=-:'-.^- i.eeÍt een voorlichtencle Íunctie ten behr:eve
van .je ':..'- ...' . an het omliggende duinlanclschap.
Voo' l.. - r.-.- -- :' ee n eigei'l hoekje \Naar ze door zieri. voelen
en rui(e. :. '.'.--.1 !:rrnËn ontdekken. Ze kunnen er iezen.
kleurer .- : :' ,=..t e jen als vcs, tr.onijrr oí uii"
N4aar hce - -. -' =,< ook, het blijÍt natuurlijke nep. De eohte
natuur rs .:::- -:. J _ht bir H-.t Duincentrurn rioet er met r.rarr
allerler act'. :: -:- .._-: ian om de bezoekers naar bos en duin
te krijgen
Openingstijden: dinsdag Um zondag van 'l 0.00 tot 17.00 uur,

tel.023 - 5411119.
Bron: Haarlems Dagblad 31 augustus 2000.

Ramperties
Spelregels Rampertjes
U kunt een Ran pe-l.e . aatsen tn de rvijkkrarrt op de volgende
manier.Op de reJac: ea,-ressen Bloem,yeldlaan 43 oÍ Gilles
Schoolmeesteriaa.., 28:e taait u vooraf Í 5,- (max. 5 regels) oí
Í 10,- (max, 10 rege s :e samen met het inleveren van de tekst.)

Gezocht: huip in de huishoudinE
Gezin zoekt vanaf a,gistLls een hulp in de huishouding voor 3
uur per week a ,Í 5l Bloemveldlaan 28 tel. An - 5440700.

Atelier gezocht
Voor het ont,,verpen van mijn daglichtsculpturen zoek ik voor cie
periode november I m maarl een atelier, waarin veel daglicht
kan komen Ock een ïuinhursje, een gedeelte van een kas oÍ
schuur is geschrkt.
Heel graag uw reactie op tel. 023 - 5443040 van pien Vrijhof,

Noorderluindorpslaan 58.

Cultuur beleven? ...graag samen!
Houdt u van cultuur, bezoekt u graag mtlsea, maar wilt u er niet
alleen op uit?
Neeltje Schrijveris een cultureel centrum dat de volgende cursussen aanbiedt.
Kunstgeschiedenis voor beginners en gevorderden
Literaire avonden met gesprek en discussie
Rondleiding en uitleg bij de grote tentoonstellingen in het land
H istorische stadswancielingen
Workshops, themadagen en activiteiten op de zondagmiddag
lncidenteel rondleidingen rroor kinderen vanaÍ B jaar

Komt u eens langs voor inÍormatie bij Neeltje
Schrijver, Ramplaan 22A,2015 GW Haarlem,
tel. 5444321, Íax. 5444320,
e-mail: neeltje.schrijver@ planet. nl.
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen.
Gezellíg oud- Hollarudse sfeer
Uitstehende heuËen
7 dogen,

per week

geoperud

Ooh zaaluerhuur

Ramplaan t25, Haarlem
telefoon: 023 5240532

Kleuren maar
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