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hoge hagen en hekbuitenhuis van mevrouw

zi ch nu, achte

ken, het witte
Heertje verschuilt, stond vroeger dit

niet onaardige optrekje. Elswoutshoek was vroeger een onderdeel van het
landgoed El swout. Het verhaal wi I , dat
degeen die deze plek enige tijd geleden
kocht, zich "Heer van Elswout, ginc noemen. De i rri taties waartoe di t op het
grote Elswout leidde,'maakten, als het

ook

waar

is, verdere transacties

onmoqel

ijk.
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wijkkrqnt stotuur

A.S,HIèINEN
* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinanciëringen
* persoonlijke leningen
* continu kredieten
*

* reis arrangementen
'Vrij-uit'
ABR TVENSSTRAAT 4

verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentieverkoop en produklie von de wijkkront.
De outeur von een ortiketof mededeting bti.lft verontwoordetijk voor de inhoud ervon.
Het dogetijks besluur is verontwoordeti.lk voor de
urtgove von de wijkkront .
Overigens is de voorzitter von de wr1krood verontwoordetijk voor otte ondere pubticiteit en propogondo.
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schoonheidssalon

Astrid Sloot
depositaire

van'L^dy Esther'

ook voor zortnekuren
behancieling volgens afspraak
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JR

HAARLEN/
023-24 43 41

2015

De wi1kkront ptootst otteen wijkgebonden ortiketen
en medetingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortikelen moeten opgenomen worden.
De 2esecretoris von de wr,;krood is redokteur en

CRoESENSTRAAT

lt | 246168

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.
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brand in de kapel

jl: werd de buurt om 2l uur opgeschrikt
in de kapel. voor de zoveelste maal, doch-dit keer

\y'oensdag 28 september

door brand

was het ernst!
Doordat het bestuur van de soeeltuin,0verveen, vergaderde,
was er snel alarm geslagen en werd e'r een slang van de tuin uitgelegd. Tot de brandweer kwam, kon het bestiur de brand
aardig local iseren. vooral Ed schuijt onderscheidde zich als
een echte brandweerman. Toch was de brandweer nog tot 23 uur
doende om de zaak onder controle te krijgen.
Maar nu waar dit stukje voor is bedoeld.l^Jat bezielt de jeugd toch tot dít soort daden? De wijkraad is
reeds lange tijd bezig.om een goede bestemming te krïlgen voor
het'gebouw. Er was een redelij[e kans,dat de iaak binnenkort
zijn beslag zou krijgen. Door- deze vorm van vandalisme nu, is
het gebouw praktirg!
verloren te beschouwen, met als gevolq,

dat de jeugd zichzelf"ls
buiten soel heeft gezet.
Beste jeugd, weer hebben jullie een kans voorbij laten gaan om
in de toekomst over een eigen onderkomen te beslhikken. Dit is
niet alleen jammer voor jullie, maar ook voor de meàsen van de
wijkraad, die vele uren voor jul I ie in touw zi jn,geweest.
Di t ideaal is letterl i.jk en f isuurl i/1.
in rook-opgegaanJ
Ome

?/2076

TNGEZONDEN MENtNo

Co (van de Speeltuin).

WINNIE BARTLET'.IA
21,1,2 69

oppclscentrote
EMMY VERBEEK
?t1?

u
wijkverpteging

ANN!E

VROONHOF

31 91 90
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stichtino
Romptoón

kwortier
voorzitter

E.G.BIJNSDORP
Rorrploon 35

2t,2935
secretoresse/
penn ingmeesteresse
G. STOELTIE.MACKOR

Dickmonsstroot 22
2t,31 28
bonk,84 85 95 314

speettuin
OVERVEEN'

Croesenstroolzl,33 63
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MAATSCHAPPELIJK ADVI ES

EN INFORMATIE.CENTRUM
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Door het afscheid van penningmeesteresse Gerda stoeltie, ontde wijkraad Ramplaankwartier een vacature. l^/ie interesse heeft om olaats te nemen in de wijkraad, kan zich tot
I november a.s. bij het secretariaat of bi-i de voorzitter paul
Marselje opgeven als kandidaat. Kandidaten moeten wonen in het
Ramplaankwartier. I^/ijkraadswerk kost minimaal twee avonden per
maand, behalve tijdens de zomerpauze. (nf,fy

staat in

.EERSTE'STENEN

wijkogent

Koningstrmt

Ruimte voor nieuw wukroodstid

31957t,

0p donderdagmiddag l8 augustus otn 3 uur, werden de eerste stenen voor het bejaardenhuis "De Bl inkert, gelegd. De di rectrice,
mevrouw van Gendt, vond dat er drie steenleggàrs moesten zijn:
de langst inwonende (mevrouw Van 't Hof), dà oudste inwonenàe
(mevrouw Groennou) en de voorzi tter ,"n'ó" bewoners (de he;;van Benten). samen met de andere bewoners kwamen de drie hoofdrolspelers met een bus uit de tijdelijke behuizing in Bergen.
Na afloop klonk men, tijdens een ontvangst in cafè-restauiant
Roozendaal, op de voorspoedige nieuwbouw.
De voor de steenlegging gebruikte troffel zal in een soeciaal
qlazen kastje in het nieuwe gebouw worden bewaard.
Tijdens de steenlegging werd bekend , dat oud wethouder
en wijkbewoner van de 1,/ater is toegetreden tot het bestuur van
hef bejaardenhuis.
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o redaktie en vormgeving: Paul
o typwerk: Bep Heíjnes
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H.VAI{ HAMBURG
Yoor vlees en fiine vleesuaren,
franse kazen en w[inen

4h

Ramplaan
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RAMPLAAI.I42
2423 34
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Opnieuw bezwoor tegen inrit
ten n ispork bU E tswoutsloon
.- .r: i een aan te leggen tennis' -..- de Elswoutslaan een uitrit
., ::r noet ook een uitweg naar de
, ::^ rrorden gemaakt. Dit was voor
, _ ..-aad Ramplaankwartier voldoende
::z,,aar te maken tegen een bestemmings.at zo'n uitrit toestaat. Een uit^aar de Ramplaan stond al eerder ter
:-ssie in 1981. De voornaamste bezwa:'e de wijkraad toen, tijdens een be:. en d ruk bezochte vergaderi ng i n

gebruikers van het tennispark. Een sluitende garantie hiervoor bestaat echter niet. (PM)

geneentehuis Bloemendaal, naar voren

:ht, waren de onverantu/oorde parkeer: en verkeersintensiteit, die hierdoor
:: zui del ijke Ramplaan zouden ontstaan.
-= s het bewonerscomité Zuider Tuindoro,
:= : :e rnen z ich ook tegen de aantas t i ng

..^ groot aantal achtertuinen, zulks
- :e aanleg van een pad naar de Ramp-

---itweg.
:ers de heer Faase Jr van het aan te
le1 tennispark, zal de uitweq tussen
<erkel ijk centrum en de kerk doorlopen.
ze' , dat de uitweg zal worden afgeslo:cc i- een hek, dat n iet opengaat voor

o Het einde van de Ramplaan' waar Parkeeroverlast nu al vaak qrote Problemen
veroorzaakt voor fietsers en wandelaars
op het Ramp I aanpad (= Koe i epad) .
,l
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Aannemere van restauratle- onderhoudeen nieuwbouwwerken

WIE WIL BRIDGEN

?

WIE WIL EEN MIDDAG PER WEEK BRIDGEN
21,26 38

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparaties
Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraaiwerk

TE KOOP'GEVRAAGD
0r.lpE KTNDERBOEKEN EN DOOR ANToN p|ECK
GE ILLUSTREERDE BOEKEN . D.v.

HULLELAAN

JONGERE KLAVERJASSERS
GEVRAAG D
KLAVERJASCLTJB'HET WAPEN VAN KENNEMER-

LAND ZOEKÏ LEDEI'] TUSSEN 20 EN 50JAAR.
AANMEuD:NGE! EN INFORMATIE BIJ HET
RAMP:AANCAFE OP DINSDAG VANAF 20 UUR
Tfi

?.^1tr?1

Isolerende beglazíng
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriseringen
Metselwerk
NLeuwe sloten
Open haarden

maken
a

inzetten

Parketvloeren
Q ook moetlljk werk

Riolering

vern J.euwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk

Uitbikken van

FABLO

voegnverk

Voegen van gevels
VÍandbetimmeringen,/wandi solat Le
X met kerstmis werken we niet

IJzeren konstruktLes
Zolders lsQleren

kom tennissen
in de Fablohal
speciaal voor inwoners
van het Ramplaankwartier zijn nog uren
besch ikbaór,voo\al
op dinsdag

LID

A.Thoolen
Hendrlk Roozenlaan 25
2O15JM Haarlem
Tel. 023 - 24 t3 16

Weetergracht 95 rd.

20l3ZN

Haarlem

Tel. 023 - 31 7644

11

jr B.V

Marcelisvaortpad
Hoarlem
2/. /.2 10
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HISTORISCH Vt/IJKDEEL
BEDREIGD
historische
het
dreigt
in
wijkraad
Ein detuk toeAl tijdens
I98l
het
dàt
ste mml ng voor
mogelijk
wijkraad
te sterwUkge bouw
ln

Tussen de
woningen langs
Houtmanzijpad,
eàn
de
ogen van de
Ramplaankwartier
storend afwi jkende nieuwbouwwoning te
komen.
de behandeling ín
van
bestemmingsplan,
o.a.
de bouw van deze woning
moet
maken, vreesde de
een
ke disharmonie van de mogelijke nieuwbouw met de kwetsbare omgeving.
seotember behandelde de wijkraad de bouwaanvraag en constateerde, zij het niet
unaniem, dat de vrees in het verleden
bewaarheid werd. Verder vond men het
onbehoorlijk, dat de gemeente de aanvrager niet gewaarschuwd had voor de
discussie, die bestaat over de gevreesde disharmonie. Ook vond men de bouwaanvraag niet compleet, omdat volstrekt
geen opgave werd gedaan van de te gebrui-

I
t

§

ken kleuren en materialen. De wijkiaad
drong erop aan slechts materialen en
kleuren toe te staan, die zo veel als
mogel ijk overeenstemden met die van de
historische belendingen. (pm)

Bus over Westergrocht
vertroogd von stort
De 'n i euwe bus I i j n 8, van het Ramp l aankwartier via l./estergracht en Tempel ierstraat naar het station Haarlem, zal

t-

\
(

helaas pas medio 1984 gaan rijden. Het
rijk wi lde bepaalde toestemmingen en
vergoedingen niet verstrekken al vorens
de invoering vaí een rfieerzone-systeem
in Haarlem en omgeving een feit zou
zi jn. Bi nnenkort zul t U dus meer stri ppen nodig hebben dan nu om langere ritten in Haarlem en omgeving te mogen ma-

ken.

(eN1

Het vele aandringen van vooral wijkraadsl id Hans v.d.Broeke bij de gemeente is beloond: Er mag een wijkcentrum
Ramplaankwartier komenJ Eind seDtember
bes loten Burgemeester en l./ethouders
van Haarlem, datrop basis van een exploi tatie met een gering tekort, aan
de Croesenstraat een gebora,.l mag worden
ingericht t.b.v. de Kruisvereniging,
de Padvi nde rsgroep pri ns t/i I Ieml de
Wijkraad Ramplaankwartier en verder
iedere, bij voorkeur wijkgebonden, oFganisatie die gebruik wi I maken van het
gebouw. Het beheer zal in handen komen
van een nog op te richten stichting.
Het verwachte exploi tatietekort van
rond de drieduizend gulden per jaar
zal worden gedekt door een.subsidie.
l/elke gevolgen de brandschade aan het
gebouw, dat als wijkcentrum mag worden
ingerícht, heeft voor wat betreft de
real isering van het bovenstaande, is
nog niet duidel ijk. !íel is zeker, dat
het exploi tatietekort hierdoor niet zal
worden vergroot.(PM)

Redaktie
wuztgtng
aa

a

De wijkkrant Ramplaankwartier heeft vanaf
de volgende uitgave in november een nieuwe redaktie. 0nder leidíng van wijkraadsI id De I,Ieerd zal een vi jfmans redàt<tie het
werk overnemen, dat sinds de eerste uitgave vooral door Gerda Stoeltie, paul Marselje en aanvankelijk de zeer aktieve Joop
Dubbe werd gedragen. Het afscheid, dat Gerda Stoeltie van de wijkraad neemt, was voor
wijkraadsvoorzi tter Marselje voldoende aanleiding opnieuw aan te dringen op een aparte wijkkrantredaktie. Hiervoor bleek nu
voldoende enthousiasme aanwezig te zijn.
(PM)
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OPNIEUW DUINVLI ET,

EEN OPROEP
Na een lange zomer is dezer dagen toch'echt de herfst
kas'tanjes, beukenootjes en nu ook al heel wat bladeren vallen van de bomen.begonnen:
Hàt ís daarom rróer tijd om aan
onze aktiviteiten van vrijwillig Iandschapsbeheer in Duinvliet te denken. 6ok-deze winter willen medewerkers van Staatsbosbeheer ons weer graag begeleiden bij snoei-, haken plantwerk in dit stuk van de ons omringende natuuigebíedeÀ. lk hoop, dat velón van u
weer enkele zaterdagochtenden willen besteden aan dit achterstallige maar bijzonder
noodzakelijke-werk, waar de mensen van SBBrjammer,genoeg,door gebràk a"n *antracht nu
eenmaal te weinig aan toq,komen. Vorig jaar was de àctie-opnieui zeer succesvol. Met ge-

lr..

middeld meer dan 30 deelnemers per zaterdag werd enorm veel werk verzet.
Een inventarisatie, die wij kort geleden
rondwandeling om zelf de stand van
maakten , Ieve rde het vol gende I i jstje
zaken nog eens op te nemen en de nieuw
op van de meest noodzakel ijke werkzaamgeplande werkzaamheden te bekijken.
heden :
Het schema voor deze winter is als
- ln de eerste plaats zul len er opnieuw
vo I gt :
eiken en beuken worden geplant. De
zaterdag 5 en 26 november
lange en vooral droge zomer was nade7
ianua r i
'I
ig voor onze nieuwe aanplant. De man4
februari
nen van SBB hebben tot ver in de zomer
maa rt
3
twee keer per week water gegevenj Maar
De aanvang is steeds om 9 uur, in prinin het hoogseizoen van de vakanties
cipe
wordt er gewerkt tot ongeveer
kon men het niet meer bijhouden en de
12.30
uur. Koffie en soep zullen als
ook toen optredende droogte heeft vervanouds
worden verstrekt door SBB en
oorzaakt dat een kwart van de boompjes
de'Stichting
Vrijwi 1 I ig Landschapsbetoch nog is doodgegaan.
heer
Noord
Holland.
- Als vervolg op het werk van vorig jaar
Graag tot zaterdag 5 november in Duinzul len we ook nu een paar zaterdagen
vlietl
besteden aan het verwijderen van jonge
struiken van de bospest, aan de kant
Vriendel ijke groeten,
van de Hoge tr/eg.
- Vanuit het wei land in Duinvl iet, waar
Hans den Nijs, \,/erkgroep Milieu Wijk. vroeger het landhuis heeft gestaan,
raad Ramplaankwartier, Stichti ng
lopen enkele hi storische zi chtassen
Vrijwi I I ig Landschapsbeheer Noord
tussen de boombeplanting door. Deze
Hol land.
zi chtassen zi jn voor een deel dichtgegroeid en ons werd gevraagd mee
K LAPBAN DEN IN
te werken om ze weer open te maken.
- ln de noorddostzijde van het terDU INVLIEÏSBOS
reÍn bevindt zich een stuk essenbos,
Vooral fietsers hebben hevig geschrokken
dat nodig uitgedund moet worden.
gereageerd op het opvullen van oneffenln de directe omgeving wordt een
heden in het Duínvl ietspad met een voor
i nte ressante ondergroei van onder
fietsbanden gevaarl ijk materiaal. Staatsande re voorjaarszonnebloem bedrei gd
bosbeheer I iet het VAM-composteringsredoor opdrÍ ngende esdoorns. Die gaan
sidu, met daarin vermalen glas, bij wijwi j weg ha len.
ze van proef aanbrengen. Na onbeantwoorde
Zoals U ziet, is er weer werk genoeg
klachten van bewoners en passanten van
en ik hoop dan ook ten zeerste, dat
het Duinvl ietsbos, nam de heer Fikkert
iedereen zi ch aangetrokken voel t tot
uit de Dickmansstraat, in overleg met de
d i t soo rt we rkzaamheden. Komt meedoen
wi jkraadsvoorzi tter Marselje en mevrouw
Hebt U nog niet eerder meegedaan, maar
Gooyaards uí t het Duinvl ietsbos,contact
wilt U er nu wel mee beginnen, kom dan
op met Staatsbosbeheer en de orovincie
op een van de aangegeven dagen naar de
Noordhol land. Enig aandringen had tot
ingang van Duinvl ier bij het Koeiepad,
gevolg, dat als voorlopige maatregel de
of eerst voor inli:htingen naar Hans
gevaarl ijke stukken met grind werden
den Nijs, te I . 245\9A (Rampl aan 33) .
afgedekt. Een definitieve deklaag zal
De eerste werkochtend ( 5 november)
volgend jaar over het gehele pad worzul Ien lvij beginnen i'net een korte
den gelegd. (en1.
,|
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-.=::',]EN MENING

MARCELISVAARTPAD TOCH
de wijkkrant Iees ik, dat er een brief
naar B.en t'l is gezonden over de dreigende
verdwijning van het Marcelisvaartpad, het
afsluiten van een gedeelte en de onbegaanbaarheid ervan.
tle verwording van dit prachtige pad ( 't was
zo'n 75 cm, dat was juist
nooEffi?flan
het leuke, met heel brede bermen met veldbloemen) is zotn tien tot vijftien jaar geleden begonnen, toen op een kwade dag een
grote machine zich bezig hield met het uitrukken van de prachtige anderhalve meter
hoge meidoornhaag. Een meidoornhaag met toebehoren van mooie wikkesoorten' nesten, enz.
enz. Dit alles ten gerieve van enkele meters
grond voor de fi rma Thooleno
Een bel letje naar de gemeente, of dat zo
maar kon, hielp niets. l/eg is weg, dat was
in één dag bekeken en men lag er toen nog
niet van wakker dat natuurschoon kostbaar
is en zrn nut heeft voor alle levende wezens
En wie heeft nu het recht gegeven het laatste stuk pad (vanaf het huis van Loots) af

ln

te sluiten?
Blijf er mee bezig en win dit fantastische
terug voor anderen
@oon
die het'kunnen waarderen en ervan §enietenl
l',Jil van Braal, Ramplaan.

Storend rectqmebord
wintertenn is verdvUnt
Reclameborden langs de Randweg verstoren

het fraaie uitzicht over het waardevolle

tuinbouwgebied. Reclameborden langs zulke
wegen zijn ook om redenen van verkeersvei I igheid slechts bij uitzondering toegestaan. Het onlangs opgerichte reclamebord
voor wintertennis in de bol lenloods van
Thoolen voldoet niet aan de gestelde eisen.
Er bereikten de gemeente en de wijkraad
meerdere klachten. Overleg tussen wijkraadsvoorzitter Marselje en de heer A.Thoolen leverde'op, dat het bord vóór november
zal worden verwijderd. (fm1

0nveitigheid kruistng
Romptoon/Rottonds
loon onderzocht

-

le ongel ukken op de krui s i ng Ramol aan/
landslaan hebben het dagel ijks bestuur
van de tlijkraad Ramplaankwartier ertoe gebracht een onderzoek te laten instellen
naar mogel ijke maatregelen, die de snelheid van het verkeer kunnen verlagen en
het afslaande verkeer van de noordel ijke' '
Ramplaan naar de Rol landslaan dwinqen
een ruimere bocht te nemen. Tijdens een wijk'
raadsvergadering in december zullen de resuJtaten van het onderzoek worden behandeld. Het onderzoek zal worden geleid door
wijkraadsl id Leo Voordewind. (em1
Enke

Rol

VERVANGEN BOLLENSCHUUR
MOEI LIJK REALISEERBAAR
Langs de Marcel

isvaart staat een oude,.

hoge; zwarte bollenschuur. Het gebouw,
in gebruik bij de firma A.Thoolen jr BV,
verkeert in bouwvallige staat. De eigenaar
zou het gebouw graag afbreken, met het
doel dit op dezelfde plek en uiterlijk in
cieeveer dezel fde rustieke staat te herbou,.e-, Dit is eCnter niet zonder meer mogel ijk
l- -:'- voorontwerp besteÍrmingsplan heef t de
fi'-- --oolen weliswaar recht op een gebouw
ÍIE: ::- cergelijk oppervlak, maar zij mag
dii - =:^:s realisererr op een grotere af-

sta-: .:- :e Marcel isvaart. De fi rma Thoolen ^:-': ::rter op een wijziging van deze
onth'e-:-:::a lagen en zal hiervoor binnenkort .. - - -=.,,e -k i ng vragen van wij kraad en
gemee-::-::: -?: voorontwerp is weliswaar
niet: -.=-:. -::r het stadsbestuur toetst
hier t::- : = - e!\{e plannen aan. Als de
defini: = ". ::s - :en over wel of niet woningbc-',. - -:: :-iiocuwgebied zijn gevallen, za ::! ::: ,:'dere behandeling van
het o'':/.= -:-::: :=--i rqsplan worden overgegaan. i:: .. : -: '.rsi er op het gebied een
zogenaa:-:,::':e'e :i.csbesluit, dat iedere
bester:rii:s,,, _ :i :i:: zonder gemeentel ijke
goedkeu-inq'r'cr-lie::. IPM)

.

ffiil
sË
lÈ

.9
I

!

o

die de fÍ rma
in dezelfde rustieke staat wil

De oude bol lenschuur

Thoolen

he rbouwen .

Miin getd via de banl«giro bii
de nguÍss[aarbank West Nederland
Het grootste voordeel van mijn bankgiro bii. de Nutsspaarbank
West Nederlan d? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn getdzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn veriekeringen en de hypotheek op ons huis'
Eigenliik voor al die dingen, waarje thuis geen
an twoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via miin bankgiro laat lopen is mooi
meegenomen.
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