:t

.!1

WUKKBANT

HAMPLAAN
KWABTIER

ELSWOUTSLAAN t'I9OO

JUNI

1982

JAABGANG 3
I

l

m

NUMMER 4

r

I
?

De wi.lkkront ptootst otteen wi.lkgebonden ortikelen

en medelingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden
De 2'secretoris von de wljkrood is redokteur en
verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentieverkoop en produktie von de wijkkront.
De outeur von een ortrketof mededeting btijft verontwoordelijk voor de inhoud ervon
Het dogetijks bestuur is verontwoordeti.yk voor de
uitgove von de wijkkront
Overigens is de voorzitter von de wijkrood verontwoordetijk voor otte ondere pubticiteit en propogqn
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Zelft edieningstuincentÍum
Vlaamseweg - Haarlem
Tel. 243283
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KLAI{TIS KONING

eÍI

BIJ

M.G.MAASB.V
t

o voor alle voorkomende
schilder,, wit,, vloer,,
wandbekleding,, sierpleisterwerk,
zaamheden en constructiewerk.
o vriiblijvende adviezen en priisopgave

BEL:02505-570
b.g.g.:023-25 41 99
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WÏ JKRAADSTTIERKERS AANGEIIOUDE}.I

LAVEN,

VOORDE1ÀIIND

-

EN DUBBE BETICHT

vAï

HOUTDIEFSTAL.

0p vrijdagavord u1 mei, rond ]o.]0 uur, rerden de riJkraadsreden
Lavèn, Dubbe en voordewind aangehouden tjjdens het Eeenener yan
hout, vanaf het afgesloten bedriJfsteríein vaa }í.yrlarrtha aan de
Vlaanse !ïeg, Geschrokken ontonenden hadden de politie geraarEchnrd
De toegesnelde Eernandad konstateerde dat Lavèn houten palen door
de gesloteu hekken stak. (Janner, kandidaat-rlJkraadsleden- zullen
geen lege stoelen mogen bezetten. Dubbe en aanhang hadden toe-

stenaing).

PM

ZOMAAR WAT PLAATJES
VAN GRAAF ROLLAND (PAUL MARSELJE ) (R INGSTEKEN, OMROEPER FRED
LAVEN EN MENSEN EN KINDEREN,DIE
HET NAT VONDEN,MAAR HET NIET
WILDEN MISSEN

FOTO'S: ROB BARTLEMA

MET DANK AAN FOTO OOSTERBAAN,
DE RUYÏERWEG
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o
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Een braderle kan 1euk ziJn (a1s tret

niet regent)

braderie kost ook veel geld.
De stichting onrvlng op retrening 84.96.96.,44 blJ de Nutsspaarbank (giro ,180) de volgende gift:
.Een

EEN BRADERIE KOST GELD

Mevr.D-v.d. f

1O.oo

Tijdens de Braderle

in de riJx-.agrdskraau f tg.oo ontvangerl,

6

PLANTSOENENDIENST
MOET DAT NOU ZO ?
Moet dat nu echt zo bot rorden aangepaktrledere keer r€er ? Dat
1s de yraag dle re, nogal geergord, aatr de dienst Hout en
Plautsoenen zouden rÍ11en stellen. In een paar naanden tiJds zljn

re ln de ;ÍJk tot tree keer toe overvallea door plotselinge plannen on bonera te roolen.
De eerste keer betrof het een stel §ierkersenrdie Juist voor de
bloei zouden noeten plaatsnaken voor Jongernatuurlirk nog iele
Llndes. 0p het laatste nippertJe kon nog een tussan voorstel
rordea gedaan en, blijkbaar uitgevoerd: de Llndes ziJn geplant en
de lnderdaad nlet erg florissante Sierkersen kunnen nog een aantal
Jaren bliJven staan tot de tindes zlch rat ontploold zu1len bebbea,
nIÍ[IEr

!,ÍEER

TE REDDEI{

'r

Een paar rekeu geJ-eden was het alreer nls: als dieven in de nacht
sloopten Í.n6ehuurde deskundigen een grote (zieke ?) Populier aan
het Eoutmanpad. Iedereen heeft daarover en oyer de logische verontraardlglng ln het Haarlens Dagblad kunnea lezen. Het i-s toch
nlet nogelÍJk om een, terloopse nededeling yan sen dlenstdoende
tulnman aan een toevallig aanf,ezlge beronerrdat ...rtdie boon nlet

n6er re redden ls....fr, te laten gelden als het behoorllJk op
hoogte brengen van de naaste bewoners.
II{SPRAAK

Toch

BrJ

de

CROENAAM,EG }IODIG.

ls dat heel belangrijk: na vele Jaren van canpagne Yoererr eDr

reklane naken door de overheld voor natuurbehoud en Sroen voorzieningenn ook ln de eigen wooaongevlng, en ook in de geneente
Eaarlen, ziln er gelukkig veel mensen di.e inzlen dat groen eD
homen heel belangrJJk ziJn. Het ninste dat van de diensL Hout en
Plantsoenen vsrwacht nag rorden is dan tocb. een behoorliJke Yoorlichtlng en bespreklng van problenen met onroraenden. Boveadiea
kan men zich afvragen of het nog reI vaa deze t§d is dat plannen
voor (her-) beplanting, en dus van inri.chting en aankleding val
een roonrriJk, gemaakt worden door j.n feite één, natuurlijk deskundige, ambtenaar. Een nan van buiten de wjJk en absoluut zonder
lnspraak van dle wllk. Plannen voor garages of schuurtjes noeter
vaak een heLe inspraak procedure doorlopen, terecht, maar Yan
beplantlngen kan niet gezegd rorden dat ze voor de onwonenden
van ulnder belang ziln voor hun relzijn.
Hans den I§§s.
MJKPN'
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H.VAN HAMBURG
Yoor vlees en fijne vleeswaren,
franse kazen en wijnen
Ramplaan
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luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

.f,.frénay-Baklter
senstra at 23

telefoon 242776
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RAMPLAAN 48
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Uit eigen bakkérij
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RECHTSBIJSTAND
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ADVIESBUREAU F. LAVEN
financiérinoen
hypothekén

penstoen-advies
HOSPESLAAN 22"244876
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GOEDE EERSTE HELFT VOOR BEWONERS GENOEG

WINKELIERS KANSLOOS
De inmiddels

traditionele voetbalredstrJjd tussen de beroners

en

da wlakellers van het Ramplaankwartier, d1.e aau de vooravond
van de tsraderÍ-e op het temein van de tsloeneadaalse geneentepol"i.tie serd afgererkt, is geëindigd in een overtuigende 6-]
zege voor de bewoners, Vorlg jaar nog hlelden kopers en verkopers
*lkaar aet een 1-1 ge1ÍJkepel ln evencicht. De overrinning kreeg
reeds v6ór nust gestalte, toen de beuoners voor een klein, lnaar
anthousiast publlek- de belangstelllng ras met 50 man. niet a1 te
groot te noenen- een 5-1 voorsprong namen,

aftrap reedsrdle door de arts dokter Oosterhuis
vlekkeloos nerd vemicht, bleek dat het tean van de plaatselilke
niddenstaad in vergel[Jklng aet vorig jaar behoorlÍJk aan kracht
had ingeboet. De nedlcus had zich nog niet uit de voeten geuaakt,
of de later tot de absolute uitbllnker uitgroei-ende ESon van
V1let profiteerde handlg van een foutJe in de aiddenstand-defeasÍ.e ea llet I-0 aantekenen. VIak daarop vergrootte Rob Bartlena
de voorsprong met een omhaal tot 2-O, raarna Frans [ante1 koppead
Yoor ]-0 zorgde.

OnnÍ.dde}ÍJk na de

,r'

T

.Bg;-ÉgEgl:t-elg, net staaad geheel, links Fribs Korvin6 (fis)
Í-n keeperekledlt de betrourbare slultpost Gerard PlJnaker
(Groente en frult) eu hurkead geheel rechts Joop Kerkhoff
(IÍutsspaarbank)
I

9

e

lncluslef scheldsrechter Jar Krol.
Liggend, zoals altÍjd op de voorgroad, riJkraadsvoorzitter
D'e buurtbewonere,

PauI Marselje.

>De wlnkellers-- met Gerard PiJnaker (Groente en fruit)rFrits
Korving (Vls) en Joop Kerkhoff (Nutsspaarbank) a1s neest proulnente middenstanders-- haddeu geen verweer tegen de voortdurende aanvallen van de buurtbewoners, biJ rie net nane Hax Verbeek (doceut
Nederlands) en Frans Maatel (docent Enge1s) een stuwende ro1 vervulden. BÍJ rust was de stand dan ook al opgelopea tot 5-1.
Na de lhee werden de bordjes verhangen. Terr{jl Pluvius het nog
eyen aanzag (om de volgende dag gedecideerd te besLuiten tot
regenval) werdea de buurtbewoners, bij wie rechterspits enwjjkraadsvoorzj-tter Paul Marselje ras gewisseld voor Jaap Schol (loodgieter
nlettemln uitkomend voor de besóners) in het defensief gedrongen.
rlJ de winkeliers bleek Frits Korving net offensj-eve bedoelingen
naar voren te zijn geschovenrhetgeen Ieidde tot twee doelpunten,
raartegenoyer de buurtbewoners nog slechts 6ën treffer konden
stellen. Bewoners--doelman Hoogland (Rijinstructeur) greep tijdens

het slotoffen,slef van de winkeliers nog enkele nalen geroutineerd
in (slc), zodat de eindstand bepaald kon rorden op 6-J..
ROB BARTLEMA
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koz ijnen,deuren,

rdmen,dokkopetIen,schuif puien
en troppen
olle moten en
houtsoorten
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uit onze moderne fobriek,
gemookt door
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OPBRENGST VOOR SCHOOL IN INDIA

'

BEATR IXSCHOOL MET ZONFEEST
rierde de Beatrirschool eerr aoort tuinof plein feest. Verslerde kranen, raar van alles te koop of ta

Onder eea straleade zon

raden was. Het gJ.ng nratuurlilk on de b,a.ten.
U rcat. nJ',. retea dat de Beatrkschool hierreen cchool ia
India heeft geadopteerd, deze school heet nu ook Beatrixechool.
Na aftrek van de kosten etr ook nog lets Yoor elgea leernlddelen
gaat verder alles nJ,aar genoende school in Ïndla. IIet idee varBerreer van Boxen, rat uitei-ndeljjk d1t feest 1s gerorden, is
bilzonder geslaa6d. JD

W IJKVERPLEEGKUNDIGE

'

ZOMERSTOP SPREEKUUR
Van

half

JunÍ.

tot half augustus is er vanrege de vakantle

Scen

verpleegkundlg spreekuur.
Vanaf 19 augustus is er reer spreekuur ln het speeltulngebour
Croesenstr, feL.246333.
t[d: elke donderdag (u,ehalve de schoolvakanties) van 1]-I4 uur.
Ih rens lI een prettige vakantie.
Auny Vrooshof.
SI ÍJkverp1 e e gkundi

ge

"

PE UT ERSPEELZAAL

CRO

ESENSTRAAT'

ER IS WEER PLAATS
I.v.n. doorstronlng naar de kleuterschoolrls er na de zOEervakantle reer plaats op onze peuterspeelzaal aan do Croescstr.
Voor lnlichtlngen en een infornatleboekJe kunt U terecht blt de
peuterspeelzaal tussen 8.45 uur een 11,45 uur biJ Juf Annet
Juf ï.íleke. tel-.246333.

ea,

tílst U, dat de peuterspeelzaal een vei.IÍ.ge afgesloten- speeltulu
net zandbak heeft en dat re sj.nds kort ooh kippen hebben ?
?er
L

kosten f 4.5O per norgen.

-
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WIJKBEWOONSTER:

WIJK MOil'BRUISEN

l

!

Braderie, die 22 mei gehouden werd in het Ranplaankrartler kon nen i-n etalages vaa de wlnkelgalerÍJ en ook b{ enkele
kraanpJes fraaie kunstrerkjes bewonderen- Mijn gedachtea gingen
toen even terug naar de tiJd v6ór de oprichting van de r{kraad,
toen enqueteformulieren in de rijk ziln rondgegaan raar de buurtberoners konden lnvullen naar relke zaken de belangstelling en"
behoeftes uitgingen.
KenneliJk ras er toen niet voldoende interesse voor aktiviteiten
op het gebled van tekenen, schilderen, muziek, toneel etc.rrant
voor zover niJ bekend heeft de wijkraad op dit temeia Been

TtJdens de

genomen. Toch vraag ik me af
mensen worren dle eventueel zel-f

luitiatleven

of er in

deze wijk

bezig zijn net enlgerlei
nlsschlen
yortn raa kunst, dit rat geneenschappelijker zouden wi.Ilen doenrin
clubverband, of in de vorn van lesgeven b,v. Het kan best aardig
ziJn ou buurtbewoners die belangstelling hebben voor kunst (in
relke vorn dan ook) eens wat te stimuleren,
ZeLl Íoon ik hier aI biJna 6 jaar en voor niJn gevoel brulst deze
r{k nu nlet dlrekt van leven, de groepen bewoners zijn goed gescheiden 1n beJaard, middelbaar en jeugd, waarbÍJ men van de
laatste eategorle nogal eens rat negatieve geluiden hoort (sous

terecht). ïíat zou het niet plezierig zrjn om via een gezaulel\Jke
lnteresse met elkaar bezl6 te ziJn, rant tekenen, nuziekrtoneel
enz.. 1s aan geen leeftijd gebonden, zodat de aktivj-teiten opgebourd zouden kunnen worden uit allerlei IeeftiJdsgroeperxr door
elkaar

heen.

is het besll-st niet n{Jn bedoeling om ledereen dj.e hier
rè1 actief in de wiJk bezig is, over het hoofd te zLet eL er ge\
beurt dankzÍJ vele enthousiaste tsensen al van alles in de r{k.
\
De Braderle is hier een uooi voorheeld van. Maar aangezlen het: s
nog niet teveel is, zou ik graag willen weten of er meer mensen
belangstelling hebben voor kunst, met een kleine k. re1 te
Overigens

verstaan,
Flevrour Hans v.d.Broeke,
NASCHRIFT REDAKTIE:

ult het begll van de brief hield de rijkraad destÍlds
otr een luventarisatle te maken van de lateresses. Het ligt niet
op de reg van de riikraad on alle sociale en andere aktivitej.ten
zeLf te organlseren. I{et j-s de b,edoeling dat een riJkgebour i-n het
Ranplaaakrartler geschlkt zal rorden genaakt voor zulke aktlvl-

De eaquete

-

13

) tetten.

Daarna zou het rachten rorden op positieve en aktlcve
r{Jkbewoners a1s Mevrour v.d.Broeke, on al die rensen te yer-

rezenlijken"

(pU).

PARKEERPLAAÏS NIET AANGELEGD

ZAN DSTOR M I N L.v. DALELAAP-J
ra het tochtige voorjaar dat achter ong ligt

ziJn de bewoners van

de nieuwbouw aan L.van Dalelaan en hun overburenrregelmatlg vepast
door stuifzand in hun straat" In de discussie over het rel of niet
bouwen van de IZ aieuwe wonÍngen speelde de parkeernogeliikhed.en
eerr. grote rol, 0pvallend ls het dat openbare llerken desondanks
vergat geld voor de aaaleg aan de Semeenteraad te vrageu.
.BOETEKTEED,

Bewoners en wiJkraad belden en schreven de geneente oa Lun ongeaoeten
te ulten- In een daaropvolgend.e raadscommissie-vergadering (6penbare

Yerken) trok de verantwoordelifke anhtetraar vrijrl-Ilig het boetekleed
aaa" Nadat Rike Rulter (Dr66) zLch zorgen had geuaakt,over het
welnl6 betrekken van bewoners b{ dit soort plannenrdrong Gerard
Buurman (pvaa) aan op eer spoedbehandellng en -aanleg. IÍiJ renste te
geloven in een lncident en sprak geen aI te negati_ef oord.eer uit"
Wethouder yan Noort (VVD) zegde de raadsconnissie en de aanrezige
rjjkraadsvoorzitter Harselje t,oe al het nogelijke te doen o! een
snelle aanleg mogeliJk te naken. pFí r

\/
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RO N D RAM

PLAAN KWARTIER
««

BEWONERS ZULLEN ZICH ROEREN
De ambtenaren die de sEruktuurplanstudie voor toekomstig Eíarlem
hebben opgesteld, kunnen een woelige inspraakavond tegemoet zien
in het Ramplaankwartier. Ongeveer 50 bewoners uit deze wijk lieten
zich niet onbetuigd tijdens de inspraakavond over de sEudie op
donderdag l0 juni in "Die Raeckse". Ze namen alvast een voorschot
op de inspraak. Het ontwerp-struktuurplan oppert ondermeer de
nogelijkheid van woningbouw rond het R'amplaankwartier.
LAN DSC HAPSWAARDE ON DERSCHAT

Wijkraadsvoorzitter Paul Marselje vreesde dat bebouwing van het
Tuinbouwgebied het landschap sterk zal aantasten, onder meer door

heE wegnemen van zicht op de binnenduinrand. Dat het l-andschapsschoon op deze plaats in de studie niet hoog scoort kwam volgens
hem doordat de onderzoekers de belevingswaarde ervan onderschatten,

Marselje: "Ik ben niet zo geïnÈeresseerd ín wat deskundigen aehter
hun bureaus er van vinden. Ik mis wat de mensen die er wandelen
ervan denken". Hij bestreed ook de suggestie van het rapport, dat
bij het uitblijven van woningbouw het gebied zal volstromen met
kassen: "Het merendeel van het gebied lyordt gebruikt voor bloembo1lenteelt. A.1leen de groentetelers hebben die kassen nodig".
INFORMATIE-AVOND IN DE WIJK

Na de vakantieperiode zaL er een informatie-avond in het Ramplaankwartier zíjt. Ambtenaren, politici en wijkraad zullen daarbij
aanwezig zijn. PM r
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A,KHIilNEN

BRIDGEN ?

* alle verzekeringen
* hypotheken
* financiëringen

* persoonlijke leningen
* continu kredieten
* spaarcertifrcaten
* reis arrangementen
'Vrij-urt'
ABR IVENSSTRAAT 4

Bridqe-club Hqortem West
heet-nieuwe leden hortetij k
welkom
I

M ELDEN ? Speetovond, donderdoqs om 19.30uur in het Kerketiik
'
ceítrum, Romploon 108

AAN

vnaoEruE 2t.2t.50 of 37oog9

n

U

schoonheidssalon

Astrid Sloot
depositaire van'Lady Esther'
ook voor zotrnekuren
behandeling volgens afspraak

srrvAs a*n I lid ANBos

JR

HAARLEIV
023-24 43 41

2015

D

CROESENSTRAAT 11

I ZqESEA
OaPm

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenvoorijkosten

Tuinhur§re§
a

a

ntha

().,"....l"dt,,

Vraag vrijb[jvend oÍÍerte

l«nscrríozn
Noorderïuindorplaan 26
2015HK Haarlem
TeleÍoon 023- 2462OB

Noorder TLrindorplaa n 54
2O15HL Haarlem
TeleÍoon O23-242344

Planten bakken

Mrin geld via de bankgiro bii
de Nutsspaarbank West Nederland
Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Zekennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn verzekeringen en de hypotheek op ons huis.
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
antwoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via mijn bankgiro laat lopen is rnooi
meegenomen.

nk
een bwtkwat dwtijd
ncdcdond

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looo/o SERV|CE :

ROLLAXD

Gazelle

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS

I

ru

REPARATIES
o ALLE I'ilATET'J BANDEN
O ONDERDELEN
O TOEBEHOREN

Juncker

ook voor olle :ocrten Phi{lps g}oeilur:'lpen,
T.L -buiza.n en ela.ktro- rnuteriooi

Vesting

A.G. DE HAAS RANIPLAAN

q

waffi
Z u i derltr

46

TEL.

24 05 53

I l-1. 'TULLENAAR
iqor

stoot
voor u ktqqr
sI
. qrote sortering
íloerbroden
o12 soorten

indor psla an 2

bruinbrood
o elke week reklome
von qebok. koek
en chocolade
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ROLLAN

odvertentie-opgove W.Dubbe

typewerk ' G. Stoettie
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loy-out , pout morselje

