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KWARTIEH

Vooriopiq de laatste ansicht van het
oude Tr-inclorp. Geheel- rechts ziet u de
Loenmalige bakkerswinkel van Eichhorn.
Nog voor de oorlog verhuisde deze
zaak naar de wj-nkelgalerij aan de
Ramplaan, waar men nu onder de naam
Vink nog steeds brood verkoopt. pm

collecti.e H. Willems€ , O. Tuindorosl n -
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Van Zeggelenplein 95
Tet 35 07 O0

Nagtzaamstraat 12
Tel. 35 49 O2

Engelenburg 78
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.SCHOLTE
uw hulp b,i kleine pifntjes
RAMPLAAN 40 TEL. 2412 82

P. Btluchier

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

uw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48 TELEFOON 212182

moderne haarverzorging

Haarlem - tel. 245464
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REDAKTIE

Winnie Bartlema
Bep Heijnes
Ton Rutten

vormgevi_ng:
PauI Marselje
WIJKRÀÀD

voorzitter
À.P.Marselje,24 10 28
D.v.Hullelaan 30

secretaresse
P. !{. v. d . Horn-Ei j sbroek
24 3L 65
L.v.Dalelaan 4

penningmeesÈeresse
E.À.Eeijnes, 24 32 29
Ramplaan 9

BURENHT'LP

kantooruren: 32 42 6L
alle uren:
Jetta Mantel ,24 20 '?6

Winnie Bartlema, 24 42 69
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hmy Verbeek, 24 17 34

WIJKVERPLEGTNG, 31 91 g0
Ànnie Vroonhof t

Judith Raay
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J. BiI
SPEELTUIN I OVER\EEN I

Croesenstraat, 24 63 33

ST ICtsTING R,N,IPLÀÀI{KI{ÀRT I ER
voorzitter
mw.E.G.Bijnsdorp, 24 29 33
Ranplaan 35

s ec retare s se,/penn ingmee s -
teresse
E.À.Heijnes, 24 32 29
Ramplaan 9,
bank: 84 86 96 344

I.IÀÀTSCHAPPELIJK ADVIES- EN
INFORI,!ÀTIE-CBMRU{( IIÀIC )
Koningstraat 14 , 31 95 74

Op 2 Januari 1985 begint in de Haarlernse
wijk Ramplaankwarti €f, in opdracht van het
gerneentebestuur, de acti e rrtankslag". De
bedoeling van deze actie is zoveel mogelljk
oude olletanks in de
vervolgens leeg te h

grond op
alen. Het

te sporen en
kan voor de

eigenaren van de tanks een onvervracht voor-
deeltje opleveren, want \7oor de resterende
olie wordt een bedrag per liter uitbetaald..
De actie in het Ramplaankruartier is een proef,
die wordt uitgevoerd door het Gewestelijk Mi-
Iieubureau in samenwerking met de firma Groen-
Mastenbroek. Het Gewestelijk Uilieubureau j.s
gevestiqd in het pand Gedempte Oud.e cracÈt 4I
en telefonisch bereikbaar onder nummer OZ3-
327026.
Bij het overschakelen op aardgas in het begin
van de jaren zestig, zijn veel olietanks 'bui-
ten gebrulk gesteld. ïn de achtergebleven tdhks
zitten vaak nog aanzienlijke hoeveelheden olie.
Voor het milieu is dit een slechte z.aak, want
bij het doorroesten van de tanks kan het grond-
water ernstig worden verontneinigd. eén liter
van deze oude olie kan tienduizenden liter§i:
grondwater ongeschikt maken voor de berei.dÍng
van drinkwater
Het legen van de olietanks is ni.et verplicht.
l^IeI zijn de eigenaren van de tanks volgens de
wet aansprakelijk voor het eventueel veront-
reinigen van de grond.
Bewoners van het Ramplaankwartier kunnen in
de eerste weken van j anuari een mede.,uerker van
de firma Groen-Mastenbroek, àet een legitima-
tiebewijs, aan de deur ver:wachten.

Bureau Voorlichting van de gemeente Haarlem
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* persomlijke leningen

* continu kedieten
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* rois arftmgementen
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Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarmi

Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
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K ERSTAVO N D,.,SCH I I\,1 IV EN
De zon ging langzaam onder over Erswout. Het raatste gouden licht
gJ-eed over de kare verden van het ruinbouwgebied. vreemde schimmen
en schaduwen vullen dan de winterse gronden, arsof de geestgronden
eer doen aan hun naam. zc zag ik in de verte een bolrenboer naar
zijn irlegale woning lopen en een groenteteler keurde met warme blik
de i'gedutte volkstuinen, die z13n goede grond vurden. Een autosloper,
die er bij de qrat.ie B&w's mocht wonen, wanderde tussen de rond zi;n
woning gestalde caravans naar de manege, die hij wel bezat maar die
op geen kaart voorkwam. rn het vervagende richt leek het neL nog of
i-k grote testpanelen voor verf zag en een garage-bedri-jf en een honden_
kennel. Maar terwijl ik verder liep en de duisternis over de kerst-
avond d';arde, begreep ik dat ik mij vergist moest hebben. Zulke zaken
zouden niet ongestraft blijven, daarvoor was de bi-nnenduinrand te
mooi.

Toen het Rampraanl:wartier me weer omarmde rock ik de geur van bout en
banket. Kerst.lichtjes flonkerde door de ramen. ondanks die warmte
huiverde rk nog even: vreemd, die nare schinnen en schaduwen. Maar ars
de zon weer opkomt zijn ze rr/eg, wist ik, want zuLke zaken kunnen-het
daglicht ni_et verdragen,

PauJ- Marselje

Oud pqpier voor een
betere speettu in

Van heden af staat er in de speel-tuin ln de Croesenstraat een pa-piereontainer. Iedereen die oudpapier, dozen of ander papierafval
heeft, kan dit dagelijk; ln ae eon_tainer deponeren. Van d.e opbrengstwillen wij dan graag sparen voorspeeltuig voor de allerkleinsten
in de buurt
Doet U allemaal mee?"Dank U:

Speeltuinverenlging,, Overveenr .
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Pittige kritiek op kwotiteit en inhoud von gemeentelijke noto

Romploonkworti
Tuinbouwgebied

er blfft tegen vernietigen

Op 6 december hield de wijk
dle door het gemeentebestuu
dingsgebieden" Voor onze wi
lijkheid wordt genoemd voor
gebied tussen de Vlaarnse We,
.bijeenkomsten-hj-erover in 1
kwamen, bleef de opkomst nu

raad een hoorzitting in verband met de notar van llaarlem is uitgebracht over de uitbrei-jk is ',"zan belang, dat i.n deze nota de moge_gehele of gedeeltelijke bebouwing vdn hetg en de Z i j lweg . I n tegen.s te lli ng tot twee982, tcen er- telkens meer. dan honderC .nensen
beperkt tct ongeveer twintig mensen.

Víi jkraadsvoorzitter Paul t'tarselje
gaf in zijn j-nleiding een'samenvat
ting van het bezwaarschrÍft, dat
was voorbereid door de werkgroep
ruimtelijke ordenS-ng van de wijk-
raad Het standpunt van d.eze werk-
groep ligt in de lijn van de eer-
der door de wijkraad ingenomen en
door de wijkbewoners ondersteunde
standpuntbepaling, d.at er geen be-
bourying in het tuinbouwgebied
dient plaats te hebben. ïn de
discussie die volgde, bleken
a1l.e aanwezigen uit de wiJk zich
in het bezwaarschrift te kunnen
vinden

;,e slechte voorbereictng van d.e
nota door de gemeente bleek uit
twee punten. fn de eerste plaats
zijn achterhaalde kaarten ge-
cruikt bij de beschrijving van
ee nogelijkheden tot becouwing
.1j de Z Ljlweg/hoek Aandweg.
zoviel aan de kant van onze wijk
a1s aan de overkant van oe Rand.-
weg. aldus wordt een verkeerd
ceelC geschetst van de ruimte-
i:jke situatie ter .p1ekke.
ln de tweede plaats is men of
vol-strekt onbekend ter plaatse
cf ongelooflijk cynisch aIs men
::et l andeli jke en historische

SÀMENV NG B5ZW HRÏFT WIJK- - De recreati-eve waarde wordt
genegee::d. Vooral Leidse
buur-, cewoners zuIlen hier-
onoer lijden.

- Er liaan veel bedrijvigheld en
wer.< '.zerioren.

- De -ri--creidingsschetsen zijn
fout e:r het aantal te verwach-
ten ',.;c::ingen is daandoor te
hocg geschat. Wij wiIlen nieuwe
en ji:s--e schetsen en opnieuw
inspraak.

- De belangen van burgers worden
door :.e lange procedure ernstig
geschaaC

- De eerder gepresenteerde beschrÍj-
ving van het gebied is zeer subjec-
tief.

- De bevolking zal, ook zonder uit-
breiding, door verjonging weer
stijgen (volgens RpD) .

- Mocht B. en W op niet-Haarlemmers
gokken:
Remigratie lukt slechts door hoog-
waardige nieuw- of vernieuwbouw in
historische metropool-eentra (vo1-
gens RpD). PM

RAAD TEGEN BEB rNG VAN HET rN-
BOUWGEB ÏED.

-'Zij vormt een bedreiging van de
achterl iggende natuurgebieden,

- Er is geen goede afweging van
alle problemen en behoeften=
geen echt structuurplan.

- Er is geen raming gemapkt van
woonlasten. Haarlemmers willen
goedkoop wonen. Dat kan hier

- niet
- Ondanks erkenning door B en W.

van onze argumenten uit LgBz,
wordt het"landschap niet geres-
Becteerd

- Het nog haalbaar geachte'bouw-
deel tussen Brouwersvaart en
Zijlweg -Ís minstens even duur
als dat tussen Vlaamse Weg en
Brou!.rersvaart, dat door Haar-
lem niet haalbaar word.t geacht.

- Het landelÍJke en historische
karakter van de Brouwersvaart
wordt vernietlgd. :



Tuindorp . Von Twiskptein . 11925

*Deze foto was vorige keer zo slecht
gereproduceerd, dat wij hem nog een

keer plaatsen.

col l-ectie H. lVillemse , O. Tuindorpsln .

karakter van de Brouwersva-alit
met het erlangs gelegen Hout-
manpad oenkt te kunnen resPec
teren ioor een strook van 35
6 ac nreter ten noorden van de
vaart .",rij va; bebouwlng te
houden.
}iÀAK 3:ZWAÀR I

ue wijkraad i'oept lede:: die be-
zvraar heeft tegen bebouwing vgn
het t,rlRbouwgebled op d{t te
schriJverl aan het College vèe
B. er: ,,,/. van Haerlen. De penio-
de voor het lndienen vap be-
pwaafsct.r: jften is verle ngd tot
7 januari l 1e5 

-

Een verk,orte versie van het be-
zwaarschrif,t van de wijkrgqa treft
U in deze krant <ran. Wie kennis
wil nemen van het volledige"be-
zwaarschrift dient contact op te
nemen met de secretaresse vair dgwijkiaq§ Cn

wijkrood / potitie - oVohd :

voorkornen inbrqok
vook eenvoUdig

?u:* :.er'-:g mensen woonden op 26
:-,)'.':-ber iè bijeenko.'nst bij, die
re 'iv: j<raao ovér inbrgqkoréventie
:a: georgqniseerd
le heer De Hqas, a1s voorlj_chter
werízian bij de gemeentepolit,ie van
.iaqr3-en, veitoonde eerst een ftlm
waarin Ce wereld werd getoond, ge-
z r e: Coor de bril van een inbre-
ker. r.lit de filnr was te lereq, dat
inbraak vergemakkelijkt wordt door
:nnadenkendheid of ?órgeloosheid.'iia de psuze liet de heèr De Haas
ziel wat men foql kan doen om het
inbrel..:-s moeilijkei te maken. De

leer De Heg? gqf - qls ?i)" meni.ng,,.
dat van de 1oóo inb5a\9L, die jdar-
iijks'in Haarlem woroen'§epleef§,
zeker Soo'ó 600 met ."n.róllàig"=*í.i-
àeleà hadden kunnen wof<len' vóorrà-
to"1, Hrj vertelde, aat. àe qàÀà""-te
politie-in onze b/í jk *""r i= g,aan
surveil leren .'" Het bl i i f t van É.-
lang de politiè te waÉrschuwen als
*èl-ietsr verdqchts 3i*iJtt TR
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HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 4502

kom tennissen
in de Fablohal
speciool voor inwoners
ven het Ramplaan-
kwartier zijn uren
beschikboor

A.Thoolen jr B.V
M arce I i svoortpad
Haarlem
2t. /.2 10

FABLO

9.0. oan der Lind"n & Z"
Aannemere van reatluratle- onderhoudg-

cn nlouwbouwworkon

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
ConstructÍewerk
DakreparatÍes
Estlk vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraaiwerk
Isolerende beglarlng
Jaarlljks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambrlserlngen maken

lletselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook nnetlljk werk
Rlo lerlng vernieuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Ultbtkken van voegnrerk
Voegen van gevels
Wandbe t lnunerlngen/wandl so I at 1e

X met kerstmls werken we nlet
IJzeren konstruktles
Zolders Ísoleren

LID

Hcndrik Roozsnlaan 25
20t 5 JM Haarlem
Tel. 023 - 24 13 16

WoBt€rgÍEcht 95 rd.
20l3ZN Haarlem

Tel. 023 - 31 7644
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Kienovond speeltuin groot succes
Jp 2a , r--:':e:: j r,, organiseerde de speeltuinvereniging ',overvèen" een'<-=:.= -::._. :et groot succes, mà9 ik wel zeggenl FIet was een pitver_
1l::.: :.'*-r . Tante rna, welbekend bij de kleintjes van Je woensd.ag- '

-r--r=-:-'-:, had de leiding in handen en ze deed het voortreffelijk.
-':'.--:-::.=*. erg leuk, dat er deze avond veel'fouderen" uit ruindórp:-::- :--j'i;aren- ïs er dan toch behoefte aan dit soort activite.iten?
: ":s zelfs een inwoonster, die we1 vijf keer gezegd heeft, dat ze

z. aardig vond. Zíj stelde de vraag hranneer er weer een kien-: -r:tr <on worden tege.noetgezien Kijk, dat doet je goedl

: :e 'rauze steeg de spanning ten
-- rl, ivant toen kwam de loteri j voor
:= :eis naar Parijs voor een lang
'...'=ekeinde voor twee personen aan
ie b,eurt . Zi j werd gewonnen door
-eïr. Jac . ttoerkerk. Nogmaals van
:-a:te geJukgewenst !

-= keukenploeg, andré Thoolen en
Si'lvia Bakker, had zijn handen voI
aan het lessen van de droge kelen.
.-.et,geld, dat wij met deze grandlo-
ze avond hebben opgehaald, is be-
s-;ernd voor nieuwe speeltoestellen
',röcr de kleinere kinderen.

KERSTSTUKJES OPMAKEN

VOOR DE JEUGD

-i zaterdag 22 december kun je in
a3-: speeltuingebouw weer kerststuk-
_es .naken onder deskundige 1eidi.ng.
--e hoeft alleen maar een mooi bak-
,- = -ee te nemen. Voor de materialen
- - * -=n ,.ri -i
.----..vaL).

.:_' ::;innen om 14.OO uur en eindi-
==:. r- l::eveer l6.OC uur.

vorr le :er. Èn f 4,50 voor niet-le-
c.en.
Kom je ook zar,erdag 22 december
naar de speel-tui;r in de Croesen-
straat? Tot ziensl

Het bestuur van de speeltuin-
ve-reniging.

Tot slot wi1 ik aIle mensen, die
deze avond tot zorn groot succes
hebben gemaakt, van harte danken.
l"tijn dank gaat in de eerste plaats
uit naar de peuterlej-dsters en
naar de moeders, die hun bijdrage
aan de prijzentafel hebben geleverd
En verder naar de volgende perso-
nen en bedrijven:
Fj.rma Korving
tr'irma Pijnaker
Firma Ben Sassen
B.akker Tullenaar
Nutsspaarbank

E.M. r.Nederland
Slagerij C.P.de
Vries
George Sieverdi.ng
(Ba11ast xedam).

AKTIE VOOR DE DIEREN

VAN DE SPEELTUIN

i','ist l-i, Ca'u de speeltuin in het be-
ziL 1s van een heel lief geitje, ge-
aaanc "T..11t-s1tt7 En er zijn nog nneer
beesten aanwezig, t.w. een pauw, twee
ganzen en vijf koni jnen. Deze rfieren
hebben natuurlijk voedsel nodig. Mis-
schien hebt U wel eens oud brood of
afval van groente over. Gooi dit o'a,:
niet weg, maar geef het af bij de
tuin. U kunt dit de gehele week (be-
halve zondags) doen na 3 uur 's mid-
dags) en op zaterdag zelfs na lO uurrs morgens. Denk U we1!
NB. Ter w1l1e van de ezondheid van

e eren
tenzi t onder toez

c
qe-s aan.

Hr Westrus, oPziehter
van de speeltuin.

t van

t
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Fljnaker benoemd tot hutppiet

Sinterklaos opgeto-
gen over ontvangst
in Romplaankvartier

*Veel kinderen hadden hun fiets of
step schitterend versierd.

L ^.^^- a À'- z=--=raq 24 november was het zoverl Sinterklaas zan een bezoek xonlen bren--j=:- aan het Ramplaankwartier,. onstreeks 2 urlr I s .nidoags zou ,hi j qankomen L i j:-'-'=arcenhuis "De Blinkert". De ,lrumband. Jan Gijzen en een heeriijk zonnet_ic: -:---':r ervoor, dat het wachten voor de vele olràers en kinderen 
"r., andere. : -. - : --= 1- I enden niet te l ang duurde- r::'"as hij danr Sinterklaas kwan in een pracht-ige oude auto van het rer-k

-- :','r' cl e garagepieten nog eens extra vras cpgepoetst. De schi-nrneL hao. -- -- . :- :e aten; zoclat .,-lie even tot rust ton Xo.nén. 3interktaas rnaakte eer)::--:--- :--- '.':a::1, bewonderde cre leuk versi.er:ce fietsen en gaf een p.u.""ii" ;;-.-l : ...!: .'==::CenhUiS.

.-a:-.-, _ =-- t _i . :et in een vroll jke
:,-: i.rijk Veel cuCers

speel tuingebcuw. Hi j ieelde ciaar aan
de krnderen pakjes net snoepgoed uit.
De krnderen kregen or.,k I rrlonaie. De
S rnt i:el oofde br j zt jn vertrek voort -
aan op 5 december speciaal aan de
kinderen van het Ramplaankwartier te
zu1 1en denken . i/of gend j aar z al hi j
prob::en weer tijd vrij te 'naken om
naar onze wijk te komen.
Een i-eder, die nreegeholpen heeft
(vooral van de speeltuinvereniging
en van de wijkraad) om het bezoek
van de Sint te doen slagén, Do9 har-
telijk bedankt: -, TR

en kinderen snoten zich in de loop
van de optocht nog aan. Een onver-
wacht voordeeLtje voor Ce kinderen
bestond uit man,àarijnen, d.ie groen-
teman Pijnaker aan ze uitdeelde. De
Sint was hier heel tevreden over.
Naar eerst nu bekend is geworden,
verwierf de heer fijnakei met dit
gebaar de eretitel van hulppiet.
Bij de speeltuin aangekomen, waar
zíc}:,. ook al ouders en ki_nderen had-
den verzameld, betrok de Sint het

I

a
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VOOR EEN DESKUNDIG AAAIKOOP.ADVíES
EN looeo SERVTCE: f,QLLAID
BIJNA EEN HALVE EEUW FIET,SEN-VAXKENNIS
O REPARATIES
. ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
O TOEBEI-IOREN

ook loor ollc soorten Philips glocilompcn,
T. L.- buize n en elektro- mcrterióol

@

Juncker

TEL.24 0s 53

Gazelle

U
Vesting

A.G. DE HAAS RAIVIPLAAN 46

DE
AMBACHTELIJKE
STAGER

o[ 46i
stoot '
voor u
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TULLENIruT
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36 tel.,24 06 74

.VAN HAMBURG
Yoor vlees en fline vleeswaren

se kazen en wijnen
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