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Lood-en zinl(werKen

* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinancieringen
* persoonlijke leningen
* continu kredieten

* spaarcertificaten
* reis arrangernenten
'Vriluit'

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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Hoe uerder na de verkiezing uan de wijkraad?

Nu moeten wij het waarmaken
Zoals Hans den Ntj sal s chreef
U bent gezien de q rote o pkomst
afgelopen vijf Jaa T deed . ÍYlaa r
aaad zullen rsiJ he t dek omende

Voo rtbor duren op de standpunten
in reeds ( en noq) lopende zaken
ztJ n lng enomen, kan slechts Een
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onze taak zLJn. Daarnaast
zuI Len o ns ongetuiJfeld van eBffi€tëÍtterr ege E, el E eer zaken rorden voof,EeIegd uaa rin de sljkraad om menl.n.gen of inl tiat ieven .sordt geuraagdo
Naast deze pa8 sleve dpatelting, Ír'Ï.
wachten op uat op ons-afkomt, zal
echter aen act leve opstelling nodlg
zlJno AEtl efi n dle zin, dat de
uiJkraad z elf prob aert probl BeÍapuÍtten in onz erL Jk te ontdekken en
dan lnltla tlev en te nemen on tpt een
oplossing tek oBen.
Een naer o n§g evoelen goede aanzet
daartoe Ea §r de rnogeltJkhetd ots op
de ach terziJde van het ste nbil Jet
sugg es tles voor het uiJ kra adsuerk
te doe hr In niet mLnder da st 73 gevaI I en uerden mLn of me er ultgebrelde YBr haleh op het stem b11 Jet gezetl
Deze z ullen yoor de eer etk omende
uijkra adsrcrgaderlng uo rde n gerubrlceerd en öp deze vergad erl ng uorden
behand eld. Nagegaan

zal da ÍïL'tIO"O"n
suggestiea inderd,aad op het
gebled van de uiJkraad liE gea en zo
Jar ho E de zaak kan uor den AàE$Br

of

de

pakto

53
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Yoorzitter
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dee I uan

-innie Bartlema
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in het krantje met de verkiezlngsultslag:
kennelijk tevreden met uat de siJkraad óe
sokl aIs gedeeltet i jk toch nleuruà ulJkjaren ueer moeten uaarmaken!
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KERSïMIS UIT. DE 5L UITI N6SDATUM
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VAN DECEMBER.
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Een globaal doornemen uan de opmerkingen doet blijken, dat een paar

zaken er duidelijk uitspringeri. De
hoogste score Ievert de verkEërsproblernatiek in de uiJk, met als
goede tu,eede de samenscholingen
van de jeugd. Uervuiling van de
straten door honden, overlast van
tate cafËgangers en algeÍnene rt6prustgevoelens[ 1n de uijk zijn
eveneens meermalen genoemd.

Het zal duidelijk zijn, dat in
veel van de genoemde problemen
de kuestie niet alleen staat,
maar nauu samenhanEt met andere
zaken. Suggesties bv. ouer vErkeersremrnende maatregelen (drempels €.do) kunnen eeÀ conflict
opleveren met een goede afurikkeling Van het busverkeerr De uitmonding \ran de Ramplaan is niet
alleen een Haarlemse, maar ook
een Bloemendaalse zaak. Dit om
maar enige voorbeelden te fio€men. Voor de negen leden te1lende ui jkraad, met nog vele,,àodere taken, een probleem, dat uje
ex niet zo maar even bi jneernttr.
Een optoep aan de beuoners van
de urtjk om zitting te nemen in
een verkeerscommissie die zich
allËËn over deze zaak gaat buigenr is dan ook ue1 te verulach-

tenr lrilt U? Dan a.u.br BEn telefoontJe naar ons secretariaat!
t t J-,eugdprobleem ! Hoeuel
r. ... o..
is het niet ook een probleem \ran
de ouderen? Er is Lmmers uelnig
ontspanningsmogelijkheid voor de
j eugd in'' onz e ui jk? trJel I icht kan
in de toekomst een uriJkgebor.lu een
oplossing bieden. En dat uliJkgebouul komt er Dtrr naar urij hoorden!
Kortom, met de nog lopende zaken
en ulat er nieutrl is aangedragen,
heeft de nieuule ulijkraad zaken te
over om zljn tanden ln te zetten!
tt/t j houden U op de hoogte! B.ÍYl.

En weer roept

Duinvliet.!.r
Het Is b,eex zover: zaterdaE 23 oovemberrom negen uux I s morgBns,
gaat het onderhoudsulerk in Duinvllet met onze vrijuilligers u,eer
beglnnen! 0ok gedurende de kornende uinterperiode zullen u,e Eeer
de mensen van St,aatsbosbeheer
kunnen helpen het bos een opknapbeurt te geuen. De afEelopen tÍinters -ue gaan al het vijfde uerkseLzoen ln!- is aI heel veel uerk
verzet, maar nog steeds zijn ure
niet in alle delen van het terrein gehJeest.
Tulee soorten ulerkzaamheden staan
voor zaterdag 23 november op het
programma: het planten van een
serie nleuue berken en eiken in
het zuidelijke deel en (bij voldoende opkomstl open-haardbezitters opgelet!) het kappen en afvoeren van een aantaÍ" populbren
en esdoorns.
De overig e zaterdagen uaarop eEuerkt zaI uorden, zullen aan de
deelnemers persoonllJk uorden bekend gemaakt en ook ln de ulJkkrant uorden gepubllceerd. Zoals
altiJd za1 er-Eeer koffie en
§oep gratis :ordeR verstrekt.
Tijdens de vorlge uelkochtenden
Leek het erop, alsof de deelneming u,at mlnderuerd. Ik hoop,
dat u,e ons ver.glsten: iedereen,
groot en klein; Jong en oud, is
harteli jk rrrelkom! UJe hebben voor
iadereen rnogeliJkheden uoor zinvol
uerk. Graag tot 23 november!
Inlichtingen bij Hans den NiJs,
telr 24 54 90.

EEI
\

\\

Kom meehelpen!

a

5

ALLEEN D66 EN VVD TEGEN

BOUW LOKATIE TUINBOU WGEBIED
De gemeenteraad eeft
het

Tu inbouwgebied-

noord aangev/ezen als bouwlokatie. rDit is
waarschijnlijk één van de belangrijkste be_
sluiten, die wij na de twee.de wereld,oorlog
nemenr , zeL wethouder van'schooten(pvdA) o_
ver zijn voorstel om in de weilanden tussen

!
raa

'nsprekers

De

sfads

Ilaarlem-noord en Spaarndam, de recreatiezo_
ne rond Schalkwijk en het ?uinbouwgebied_
noord zo,n 3300 woningen te bouwen. Om te
kunnen bouwen is instemning nodig van de
provincie. Het gemeentebestuur kent aan het
Tuinbouwgebied daarbij een hogrere waard.e
toe dan aan'sommige andere lokaties.
TUINBOUVíGEBIED

De meningen over het Tuinbouwgebied $raren
wisselend, maar behalve o66 en WD was ie_
der voor bebouwing. Koster(pvdÀ) vond we1
dat, bij zlch wíjzigende bevolkings_ en !{o_
ningbehoefte-cijfersrmen op nu genomen be_
sluiten moet terug komen. volkeis_vijlbrief
(WO) liet vooral de bedrijfswaarde van het
gebied zwaar \^/egen. Zowel zij als Kroskins_
ki(CDA) vonden, dat als er gebouwd zou wor_
den ééngezinswoningen voor het middenkader
de voorkeur genoten. Captijn(D66) veegde de
lokatie van tafel. Zelfs al is het noorde_
lijk deel van het Tuinbouwgebied landschap_
pelijk het minst interessante, d.an ,rog *oàt
je het niet bebouwen, betoogde hij. ais je
ergens in zoln gebied begint, Ls het hek
van de dam en volgen besluiten over het vol_
bouwen van andere delen snel. Een dergeli3_
ke lokatie (24O huizen) zou trouwens nauwe_
lijks tot het beoogd.e behoud van stedefi5fe
voorzieningen leiden.'Denkt u echt dat hàt
Triniteitslyceum dan gered is?r ,vroeS hij
zijn mede-raadsleden. Kruithof (Kfein-Iinks)
vond het gebied door de omliggende bebouwing
en de aanwezige kassen niet interessant.,HeË
is het opvullen van een gat in ae stedelijke
bebouwing.Het verlost de inwoners van het
Ramplaankwartier uit een isolement, al is
heÈ de vraag of de inwoners ervan à."rop
zitten te wachten. r

had onze aandacht, maar de argumenten vraren

niet overtuigend. líij willen in het ruin_
bouwgebied zelfs meer bouwen dan nu r^rordt
voorgesteld. AIIéen D66 distantieerde zich
bij mohde van Captijn van a"r.-t oorzang. De
inspraak heeft in d.eze fase, van de struk_
tuurplan-voorbereiding geen enkele invloed
gehad, betoogde hij. Zelden vras er door
de
Haarlemse bevolking zo massaal en unaniem
gereageerd op gemeentelijke plannen. De be_
langen die door bouwen geaiena worden wegen
ni-et op tegen de belangÀn.die er d,oor ge_
schaad worden, klopk uit de-wijken. !íethou_
der van Schooten(pvdÀ) erkeíde de afkeur
van de bevolking.; die was hem bekend. rEr
was nu eenmaal minder ruimte voor in spraak t
.
De vele belangstellenden uit met name
het
Rampl aankwartier, maar ook uit Haarlem,
morden hoorbaar. 'Het is hj-ermee niet, -noord
p€flt,zei wijk raadsvoorzitter den Nijsrafgelo_
rDeze
behandeling b evestigt ons gelijk. Wij zullen
deze lokatie tot de hoogste instantie be_
strijden de komende jaren.t
(mev)

INSPRÀAK ZONDER RUÏÀ4IE

fn een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad spraken d,e belangrijkste bezwaarhebben_
den uit de stad, waaronder de lfijkraad
Iaankwartier, hun afkeuring uit over deRamp_
ringe !íaaïde die het stadsbestuur aan dege_
me_
ning van de bevolking had toegekend. Vrijwel
alle frakÈies reageerdenop deze brief en
den voorkomen of die inspraak we1 degelijkde_
zwaar zou hebben ger^rogen. KosÈer(pvda) r.fuist
bij het Tuinbouwgebied heeft de inspraak
in_
v]-oed gehad. Kroskinski(CDA) :De inspraak
diende deelbelangen, wij hebben het
nig gewogen. Volkers-Vijlbrief (WD) alszoda:
:Alleen
--:tre:tstanders van plannen komen
naar hoor----:rEen en dergelijke, maar we
ge:erC. Iturthof (Klein links):Dehebben
insrpraak
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Vnrrruorn vAru DE BEATRrxscHoor
Een school in e€n uijk i's een school voor de uijk. Dat geldt vqor de
Beatrixschool in het Ramplaankrrrartier uel ln hei bljzonàer. Het is
een uniek gebourrl in een unlekg- omgeving. Veel kinderen uit onze ui jk
gaan er op school. En in mel jl. hebben ure als uriJkberrlonels samen met
de school haar 45-jarig bestaan gevierd.
De Beatrixschool groeit en bloeit; maar zij groeit ook uit haar jasje.
Bovendien voldoet het geboutrl nle.t meer aan de eisen van een hedeÀdaagse basisschool. De school nroet daarom gaan verbouuen. Het getd voor die
bebourrling is maar beperkt en zeker nlet voldoende om het untete karakhet gebouru te kunnen behouden. En het is zeker niet denkbeeldig,
!"I val
gel.d,
het
dat. nog uèl beschikbaar is, op een ongelukkige uliJze zou
.dtt
kunnen urorden besteed. Uoorbeelden elders in de staó (fUfrrópscnöoi en dts
plannen voor de Haarlemmerhoutschool) Iaten namelljk zten rrbe de ópvattingen van een architect afbreuk kunnen doen aan nàt karakter van een
school.
Dan dreigt er mog een geuaar voor de schooll Dat is de rnogeltJke bebou;
ling van het tuinbor,rrrrgebied in de dlrecte omgeving van de-schàoI. Ívlede
door toedoen van de ulJkraad zijn de heiltozé plaínen van de gemàen[à'
aI een stuk teruggedrongen. Ívlaar zoals U weet, is het gevaar íog niet
helernaal gerrleken. De pLannen van dit moment hàbben het over bebóuuing
tussen Zijlueg en Houtmanpad, dat tsil zeggen pal naast het àchoolterrein.Ook de Beatrixschosl,rll zich tegeÀ-die plannen
nu juridisch voluaardig haar stem te kunnen laten horen, ls keren.0m
een rechtspersoon
in de vorm van een stichting opgerlcht. Een stichtínE die ernaar streeft,
dat de Beatrixschool bliift, uat ze is: een. uniek ge6ouu,
in eÀÀ^uÀier<e
omgeving. De stlchting: urlenden van de Beatrixschóotl
De Stichtlng heeft daarb.iJ ur.,hulp nodig. tíant er moet gefà komen on ÍnogeliJk te maken uat noodzakeliJk is:
- het behouden van het bijzondere karakter van de school;
een stem laten horen tegen de bebouuring van het tuLnbouurgebied;
Daarmee draagt U bij tot het behoud van uur leefmilieu en tot een goed
functioneten van de school i.n uu, uliJk.
U kunt zich aanmelden als donateur door overmaking van een bedrag,.(groot
bedras ls uelkom).,op sirorekenins aógrez+ of uantrótèítns
!l84.41.2A.234
!l"ll'_g1k toRovo
Stichttnq Urienàen van de Éeatrixschool, RampIàan gO,
2015 GX HaarleÍn.
U kunt zich ook aanmelden

aIs sympathisant door onderstaand strookJe ln
te rrullen en op te sturen of in te leverenr gp schoolr
oF Ramplaan 60 of
9p het correspondentleadres van de Stichtingr' trtoord*i'rrinooiirrààn s?.
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Ja, ik

srrct{TrNG
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ook een vriend van
symBathi sant/donateur.
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Beatrlxschool. Daarom Eeef tk miJ op als
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Handtekenlng:
Stuur dit strookje naar of lever
het in bij:
de secretaris tran de Stlchting, N.Tulndorpslaan S?
de penningmeester van de Stlchting, RampLaan 60
de Beatrixschool, Bllnkertpad 3.
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Dr Oosterhuis 23 Jaar huisarts
nh et Rarnplaankwartier
L oktober ,"? h"! ZS Jaar gele{en, dat dokter
LJ.Oosterhgls
aan de Giltes s"nooiràr"i""iààn'uJ[Jn.
Frak.
il"-iij"-àËJiuo"""n zljn
in r95? aan de unluersit"it-i:l_À;;tr;;ài,
ars
arrs
te nt ln uerschillende iià[à,.Àuizen. Aan-eËnuerxte-oosterhuis als assisvaste uaan-ie komen uas in
di e ttjd, net ars trur voor artsen ài"t'eàivouotg.
0p

rt jk

moet je zuirilE
l??_r":?reessrers
maar met assistent-artsen
lrJn,
demp Je de grachtrr, zo Àerinnert
mevrouu, 0osterhuis zich een rrit_
spraak van een ziekenhfuisdlr€c=
teur uit die ttjà.
ó;';;;rname
de huisartsenpraktijk van zijn van
grootvader in lJommels -de geËoo3_
teplaats van 0osterhuls is-§neekhelaas niet doorgaanr ilBBx in
l.ql
1960 kon hiJ uel d" órak[tJt ,"À
dokter Post ln het RamplaaÀkrr,ar_
tier veru,erven.
TerugkiJkend op ZS Jaar praktiJk
ln onze uiJk, zegt óosternuis
vooral
i en dankbaar. te ziJn.
trlk hebbli
,"Ët geleerd ,àn-ÀiJn patiËnten, misschien ik uel meer
van hen dan zíJ van miJn. Ik heb
mijn patlËnten aLttjd ó"g beuron_
derd. Er zaten heldón onà"rr rneh_
sen die in stilte leden. noóit
klaagden en altijd voor anderen
klaar stonden. Vàn de manier uaarop
zlJ- hun problemen oplosten heb
heel roat opgestoken en heel uat tk

Schalkgijk aIs ze een gezin van
drie kinderen hadden. Í* heb in
die tiid bij heel uaÈ bevallingen
op zolderkamertjes zonder
uater moeten assiste,renrJ. stroíend
0p de tuinderlJen langs de fvlarce_
lisvaart
stonden ook nog huisjesl
ftlk herinner
ffi€r dat ik-eeÀ keer
geroepen uerd toen het erg sneeuu,er snel naar [oe, dular
9". Ikdeging
door
sneeuu uadendo De mensen

zagen me a1 aankomen, maar plotse_
uas de dokter vórdurenen.
ling
ik in een dichtgestoven sfàoi l/as
9e_

stapt !tt.

-_3

kunnen cjoorgevenn.

Het h,6s hard uerken voor 0osterhuis
en zijn vrouu,. rtïk maakte weken
hsnderd uur, u,as dag en nacht in van
r',e€r. fn die tiJd fràO Je biJvoor_ de
beeld nog geen penlcllLlne-tablet_
t9".. - Een patiËnt met een Iongontsteklng
moest ik vier maal pé" dag
lezoeken troor het geven van een
inJectie. Tussendoór ro"oi
dan
steeds u,eer naar huls, uàart*mijÀ
vrouur miJ hielp bf J frét sterilis"ren van de inJectJ.espuit.-u"risuraar

yiit<
P:
klelner

tà"ntó"ii ja
uoningen
-de
[u"Ààn de
Hendrik RoozenlaaÀ, de RoiLands_
laan e.n de Leendert, Meeszs[raat
u,aren ngg niet geboutod-, maar
er uroonden rrlel. tuee keei zoveel.
mensen als DUr rfJe had erg ueel
kinderen dj.e nog biJ hu n ouders
inuroondeno Die k,laraón p as Ln
merklng voor eBn eigen' uroniqgaanln
u,as

uiJk is tn de afgelopen vijf en
tuintig jaar erg veranderd. Vioege
uas de buurt nogal gelaoleerd vai
de rest van HaarLemo De ldesteliJk
Randureg uas nog Ln aanbouu, -hlJ
llep vooralsnog dood op de ZiJÍuleg
en de PijIsIaan-r de líesterqràchtlas nog gracht en de oueru,eg op de
uas btjna aftíjo'
?:
lyi:terues
dicht
uanu,ege de rangeeractiiiteiten op het terrein vàn Uan Gend Bn
Loos. nHet kas nog echt een dorprm
een bloeiende mÍddenstand. trje fràóU
tuee slagers, tree bakkers , tulee o
drie melkboeren, een sigar enuinkel
een uasserette, een kapper r BÍl zo
voort. En er ulerd nog aan de
deur
De

bezorgd. Ívlelkboer Jan van Bruggen

zoz

is miJ al!iSo zeer behr:Ipzaam
ureest. HIJ slgnaleerde u,aar I sQemorgens de. gordijnen dichtble\ren en
uaar dus misschlen lets aan de hand
kon zljn. 0p een gegeven moment
hij er echter mee ophouden.
Tgqst
Zijn taak is nu een beetje overgenomen door de burenhulp, die ln1978 door Jetta Mante1 en ldlnnle
Eartlema uerd opgericht.

r

0ok uat betreft de samenstelllnq
uan de bevolklng is de buurt ueianderdo rtVroeger had Je nog duidelijke verschillen tussen kàtholleken, hervormden En gereformeetrdenr
7e vormden leder hun eigen groep,
met elgen schoLen en elgen Éerkgóbouuen, zoals de Gerefoimeerde Kapel aan de Croesenstraat. die nu

buiten gebruik isrf.
het Ramplaankwartier erg in
trek is en de huizen au meestàt
h,orden gekocht, komt er Iangzamerhand een beetje verandering-in de
sarnenstelling van de uijko 0osterhuls slgnaleert echter urel eert sBvaar. rrFlat evenrgicht ln de opboir.l
van de bevolking van de rotJk is
ueI B6nc verstoordoVroeger had Je
een grote groep ouderen, ueinig
mensen.uan mlddelbare leeftlJd en
veel kínderen. Rondorn lg68 u,aren
dle (inderen allemaal Eroot eR
dreigde zelfs Bven het gevaar, dat
de_ BeatrLxschool geslotèn rnoeót
rudrden u,egens gebíek aan leerling€fle Nu ls dat uleer anders, maar
i.k zie aankomen, dat Oe r,lijk Bu
u,eer volLoopt met mensen uan BEnzelfde generatie en dat er over
een aantal Jaren h,eex dezelfde
problBrnen zullen ontstaan. De
overheld zou er eigenlijk op Ínoeten toezien, dat er geeÀ roiJken
ontstaan uraar allemaal mensen van
dezelfd.e generatie u,onen. zoals
je nu ook in nieuubouuuijken ziet
gebeurenll .
0mdat

ry
0osterhuis heeft zlch altiJd voor
het roel en uree in de uijk óefnte-

resseerdo Een ulapenfeit voimden de
EebeurtenLssen rondom het plantsoen
bij het bejaardenhuis rDe bllntàriir.

I

rr0mdat de gemeente Haarlem geld
tekort kulam, maaide de plantsoefleo-

dienst daar het gras nlet Ín€EDo De
kosten daarvan moesten volgens de
gerneente maar door de berooàers van
het beJaardenhuis uorden opgebracht.
Die zouden viJf gulden huurverhoglng per maand moeten betaleh, een
bedrag dat uiteindeliJk door àe bijstand zou rrorden vergoed. Uoor het
zover u,as, stonden het gras en de
brandnetels echter al tot aan de f,?ÍÍrerlo De kinderen van de Beatrixschool moesten er zich een u,eg door
banen en bejaarden met astma hadden
natuurlijk erg veel last van het
stuifmeel van de graspollen. Ik heb
toen de ulethouder opgebeld en gezegd, dat het gras binnen Zq uur
gemaaid moest uoxden. Hfj voelde
zich tuat op zijn teentjei getrapt
en er gebeurde nlets. Toen heb ik
uat klnderen gecharterd, die met
schaartJes het, gras ginien knÍppen en een fotograaf van het HaarIems Dagblad gebeldo

uur nadat de krant ultQinnen
u,as, had ik
de urethouder a} aan de lf j; en de
volgende dag trlerd het hele plantsoen keurig gemaaLd. Nu zou de
uiJkraad dtt soort dlngen organL§Erehr Ik ben dan oos bLij dàt ue
zo'n trri jkraad hebbeni n.
een

Gerbrónd Feenstra.

Hutotclttc
0p LZ oktober heeft dr 0osterhuis
met Ben druk bezochte receptie in
ItDe Bllnkerttf het feit gevlerd dat
hij 25 Jaar geleden zijn entree
rnaakte als hulsarts in onze ui jkr

de ?0U mensen gaven bIiJk
uan hun uaarderlng voor de heer an
mevrouu, 0osterhuls. TlJdens de
receptle, dle een lnltiatÍef uas
van een aantal buurtbeuoners-patienten, uerd gesproken door de
heer Jordens, a1s 1id yan ,de f.eestcommissle en ceremoniemeester, de
heer Groeneveld, ËËn uan de oudste
paienten. en de heer Den NiJs, voorzltter 9an de utjkraad.
De heer Jordens glng ln zljn rcelkonatuosrd 25 Jaar terug eÍt betreurde openliJk een fout, díe genraakt
Rondorn

ZOZ
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uas tiJdens de intree-receptie van
dr 0ost.erhuis. f n aIIe drukte van
toen -het afscheid van dokter post
uerd tegeliJkertiJd gevierd- vergat men de nieuq,e do[tersurouu, een
trlelkomstboeket aan te bieden! De
heer Jordens loste deze ereschuld
alsnog in door een fraaie rulker
aan mevrouu 0osterhuls te overhandigeno
De heer Groeneveld bood;

bljge*

staan door de ttresultatónr van
0osterhulsl eerste en laatste bey?Illng, de eadeaus nemens de pa-

tienten ààoo
Dr 0osterhuis onthulde, blij verrast, een schllderiJ van Hans Mulder, dat een prachtige sfeertekening geeft van de Marcelisvaart en
zijn omgevlnE. Een lang gekoesterde uens ging daarmee in veruulling.
Het echtpaar kreeg voorts een rels
naar IsraE1 aangeboden.
AIs laatste spreker roemde voorzitter Hans den NiJs de grote aan6acht
die dr Ossterhuls heeft voor de
mens, die met zlJn problemen aehter de patient schuilgaat. De utJk
f"n..trots zi jn op zot n !f dorpsdokhiJ uerder, te meer,
t""tt,
.zo_ging
daar dr
0osterhuis, door- destlJds'
de aanzet te geven tot de'bureÀhulq? in feite ook aan de uleg
heef t gpstaan uaÍ'it de eerste ui5kraad. Laten h,e hopen, dat de bàide
jubilarissen nog veIà jaren hun
dankbare ulerk zullen, kunnen eFt
s,iIlen doen t ze besloot hlj zijn
betoog. Het ga ze goed! trrB/HdN

i.

frfrBeste Euurtbeuroners,
In novernber ulordt beqonnen met de
bouu van het nieuure dierenverblij
in de tuin aan de Croesenstraat.
Het eordt een heuse kinderboerde-

rÍj!
hele gebeuren gaat rondom de
ï"t
f 15.000r- kostsllo Door subsidie
en urat eigen bi jdragen komen u,e
aan de f 1Io000.-. Dit betekent
dus een tekort van f 4.000i-.
Daarom uilIen rrij als vrijóttfi_
gers op 16 novem ber, v an I s morge
10.00 uur ef, bi jUla ngs komen o
oude kranten en
les
. Uà3
, op te
pro eren het
en u,
reste rende bedrag bij elkaar te

al en.

OU

voo

krt j9 èRr

Íïocht ! op.die dag nlet thuls zij
en to ch het een en ander hebben
staan, belt U dan met een gerust
ha.rt naar Jan Gottmer, tel.gZASOA
tr,lj komen het dan rtet'alle lief de
ophalen Eanneer dit U schikt.
De tekening van de nieuue kinder-

boerderlj hangt in het speeltuÍnaan de Croesenstraat, U
kunt haar daar rustig komen bekiJken.
Alvast bedankt namen_ a1le dieren
en hun vrlendjes! geöint U Elvast
lrtËt te sparenl
gebouu,

6rnetJes van Jan Gottmer.

fen kuart eeu§, dokteren
in het Ramplaankulartier,
*'e deden het graag en möt
plezier!
veel
-'aar het Ieukste spreekuur
:: ons leven ...
'': chten u,i j in ttDe Blinkertrt
-aarst beleven!
,::: àr die bloemen,
goede uensen,
geschenken

e- r- vorstelijk onthaal,
:a-.r3- slj U al1emaal!
dr

0osterhulzen

!

)ímn1c*

h,TE UILLEN ONS HELPEN

BIJ I.IET

BEZORGEN VAN DE II,IJKKRAI'IT?

uijkraad heeft drlngend
te aan mensen, die ongóveerbehoef
zeg
naal per Jaar een halí uur van hu
tiJd uillen besteden aan het rond
De

brengen van de eiJkkranto

1a

9JJ. oon der

0ind.n & Z"

Aannemere van Íestauratle- onderhoudeen nleuwbouwwerken

e

LTE

o

u\^/ hulp bii kleine
RAMPLAAN

pijnti.t......
TBL.241282

40

UW EGHTE BAKKER

,,,.

t

Van Zeggelenplein 95
Tel 35 O7 OO

,,

Nagtzaamstraet 12
TeL 35 49 O2

Engelenburg 78

Betonwerk

Constructiewerk
Dakreparaties

Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bo'uwen
Houtdraaiwerk

Yin}.

TeL 35 34 37

Àfhangen van ramen en deuren

@

nu ook Romptoon 52
023-2110 53
8.30- 13.00 uur
mo.- vrii
'14.00zoter@

17.30 uur
8.00- 16O0 uur

Isolegende beglazlng
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leVeren en plaatsen
l,anibriseringen maken
Metselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden

Parketvloeren
Q ook moellljk werk
Riole ri ng vernlèuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk

FABLO

Uitblkken van

voegrvrerk

Voegen van gevels
Wandbe tlmmerlngen/wandl

kom tennissen
in de Fablohal

so

I at 1e

X met kerstmls werken we niet
I,Jzeren konstruktles
Zolders l.soleren

speciool voor inwoners
van het Romplaan-

kwartier zijn uren
beschikboar
A.Thoolen

LTD

jr B.V.

Marcelisvoartpad
Haarlem
21, /.2 10
I

Hendrlk Boozenlaan 25

20l5JM

Haarlem
Tel. 023 - 24 t3 16

Weatergracht 95 rd.
20l3ZN Haarlein
Tel. 023 - 31 7644

I
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SPEELTIJIN
aÍn

lons

no

m

Rampertje

tui
en het is ueer

de. s eeI

ens modernisering te koop:
eke eethoek, Henri II kast,
staande kIok, €. d. Tel. ZqAOgO.
UJeg

ànti

Nog een paar uleken
II november en Sint Maarten.
0p zaterdag I novernber kunnen de

kinderen tussen 2 en 4 uur op de
speeltuin onder begeleiding een
J.ampion maken. Voor de iets grotere kinderen is het uellicht leuk
daarvoor een koolraap of een {ikke
uortel mee te brengeno Kartsnfrffi-*
verpakkingen ( van melk of tlaspoe-

der) ziJn even€ens urelkom. Uoor de
koolrapen en de uinteru,ortelen is
het handig om een appelboor blj je
te hebben. Verder kost het niets.
J.B.
Tot g november op de tuin!
ROIVIIVIEL

Straatluit

0e rommelmarktrdie tiJdens de verkiezingen uerd gehouden, uas gezien
de reacties een groot succEsr Toch
moet ons. als uijkraad ËËn ding van
het hart! ïoen de markt afgelópen
uras en iedereen naar huisr -bood de
Ramplaan een tri este .aanb j. ik. L ege
dozen, onuerkochte spu1len, lege
patatbakJes (met of zonder.rnayónaise) enz. Iagen her en der verspreid.
[ïensen, het is zo I n kleine moeite
om euen Je eigen rommel op te ruimen! Nu zlJn Bij met een aantal

Ramp
IIJAAR

IS

DEZE F TEï5?

0p de rommelmarkt, die tiJdens de
toi jkraadsverk i ez in I en uerd gBhouden, is a busievel i J k een goudbruine da rn esf i ets , merk B'.5. A. ,
verkocht. De fie ts is gegraveerd

met het

c odenumm BT 2015 6td-18.

opelijk ull de kop er uan deze
f iets
zich in ve rbl nding stellen
et 'teI o orl 24 49 50.

vrijurllligers ncig geruime tijd bezig geueest met het schoonmalien
van de st,raat en het uregbrengen
van het vuil. Herhaling van óe rortr
melmarkt??? GRAAG ! ! wtaar laat niet
ean ander voor de rommel opdraaien!
J. B.

c
(

Burenhulp
OPROEP AAN

A

TOMOBIL ISTE No

Af en toe krtJgt de burenhulp het
verzoek lemand met de auto naat
een club, uerent§ingr Ziekenhuis
Eod. te brengen*en ook ueer te
haleno Het ls duidelijk, dat dtt
gernakkelijker te reallseren is
naarmate er meet mensen bereid
zljn dit een keer te doen. UJf j
denken aan een fequentle van
hoogult CËn maal in de zes uekenr ldtJ hopen, dat veel lnehsen aan onze oproep qehoor zullen

Eèven!

-,, €n opruimber 1C ht.

Jetta Ítlantel, tel .?420?6.

9E!9EP.

lJle schrlJft een mooi kerstverhaal voor de uriJkkrant?
ldle heeft er nog oude uinterfstois of kaarten en uÈ} deze
ultleRen voor de slJkkrant? ldB
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Vnru ScnoorEru NA ro JAAR DrcHT
llet het slulten van de kruldeniÈrs_
zaak van de familie p.v.Schooten in
september jI. is er ueer een stukje
historie uit Tuindorp veràr,,enenl
In oktober 1g5S begonnen de heer
mevrouur Van Schooten hun kruide* en
nierszaakje ln de Noorder iuindorps_
laan. 1n de aanvangsperiode uras de
uinkel nog klein en rrloonde de
fami_
1ie nog achter de zaako

De verbouuing van de zaak

uas een
neel qebeuren. Zorn gebeuren,
zelfs de meester van de schooldat
tus_

sen-de-middag, uergezeld van

een

nieuwsgierige kinderen, kuram
.=::l €o.t,
klJt
fn de latere jaren begon de heer

uan schooren ii5n ,inËàitlà in het
beJaardenhuis
Dat
heeft hij altijd"óIde;h;;;;:
met rà"f-plezier
gerund. Flet uerk zegt ,rr". Van
Schooten niet zo t"""i"uàn.
maar
contact met d; ,ànirn.
lel
l,et
De tuijkraad uenst he;-bei;;n no9
vele qezonde
toe ,n-Àoopt,
dat ze van huàJaren
uelverdlende rust
mogen genietenl
J.B"
EledankÈ

--e..,:/i..rni,n;rà.

..

erk uas er volop, ueet DBUEo
Uan
ten zich te É""inn""Jn] ,,ïk
tioo
tc,ni in de zaak.
en mi jn maÀ naO het
met
de
klanten
b;it";;;uis.
fuÍ
: lrorsens oino,hij ;;-È;;[j""
(norei)r"daarna uerden deoF_
:i:l
be_
ÈelJingen klaargemaakt en
rrrvof_
rns. krerden die rondgebrachi.
-i.,et
r oi e ti Jd had Je
";;-;i;t À11*"
l1l:rt van teqenuooràig.
schappen uit-ËóuIËn
:,r,=t r"!
atgeuogen.uorden.
De vrÍJr
::*"1
rg

y?? de drukste, ,""i àof.'0"
1p:te das. oón x""ràI^",
:::1]
rschitlende
kinderen rii oà
tlrt helpen en
dan rr"-ÀJt-àr_
ë
_1d

dolle pret!

--

vleesuaren-koelkast Eerd in
sehouden ;;;; itr_
: lJsr
iijd ï?'t
n
die een paar keer
per
e< uerden aangevoerd.. Fv

e hebben veel meegemaakt,
a&+
5 :evro Van SchooI"n.-soí""i".
r 'iaar ook veel leuke diÀó"n.
-"ili
g eb eurde het
rueI,
dat
*"n
!anr ?an de tel-efóón ,o""[ roe_
r . ei j uaren ËÉn ,un J"-reinitoenterti jo tereiJoi"r,"o] .::en dan
prompt een oaÉi"rn
]_
rrr e:ren gedrukt kreegr-ói"'
nii
r ;:est bliiven vastnoíà"À-tot_
. _= roeder klaar uras met haar
eo-fr-oesprek.

I

Hierdoor ui1len uri j U heel .harte_
fiik bedanken voor
-oI; càdeau,s,
broemen en ptant*n, alle
;ïj biJ
ons afscheid van U'mochtàÀ'ontvan
9eÍrro Bok de door_U g"r"à[t"
9e_
dichten en het af;"Ë;ï;;ïi"o
hebben- ons erg ontro;;;.----"'
Heer, heel hartelijk- bedanktl
Familie p. vàn s"Àori*n.

50 JAAR
0p 22 november Brso uordt in de
(rÉl een heus_
Y?i,.d::,
r eit?rijnstraai
gevierd
! De dag ervoor
1].]I mevDouu en.meneer
zrJn
Spaargarenuan Hortand qg.(r) jà;"-öàt"örrJ.
Dat moet in dit-Uíaà natiurf f
ir<
urel even uermeld uordenr -uant-ziJ
u;onen per slot-van rekenlng aI
vàn
maart 1945 af in ons Rampíaankuar_
ti er.
VtJftig jaar btJ elkaar en veertig
jaar ln ons uutrit3e ,ón"n"u"tekent;
veel mensen keónei Gn
,À"f verande_
meegemaar<t rràuuàÀ.-o"t re_
.:llprn
vert, uaak leuke verhalen opt
Ipt hun vier zonen, eentgàl
ktei;kïr;;;;,
en famiri, .:ï*ii,
Linsen
in HààrieÀ_Noord
:::I .rDe
een daverend feest.Erq"rà; uordenp
een receptiË í.n-io.so_
9lt met
18.00
uur zal UegtnneÀ.'Belangstellenden zijn van harte
--'
trrelkorn!
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ORIGINEEL KADO

De openbare ruijkraadsvergadering

van I oktober jI. had oror de
teruqkerende onrust in de buurt
op de agenda staan. Het ulikteam
van de politie, dat trlas uLtgenodigd om nadere uitleg te gevent
u,as bij de vergadering aanuezig.
De problemen bleken Èinder groot

te zijn, dan aanvankeliik uerd
aangenomen, maar de politie acht-.
te het toch nodig nog eens de nadruk te legEen op inbraakbeveillginqo Hier volgen enkele slmpele
ruenk en:
Io Geen sleutel in de deur leten
zitten;
2. 6oed slot op de achterdeur;
3. Geen lege melkflessen of brlefjes achterlatenl
4. EventueeJ. tijdschakelaar voor
radio en Iicht aanbrengenr
De achterdeur is een kuetsbare
pIek, omdat de meeste mensen nog
altiJd oude sloten hebbeno
Verder inbraken alti jd raelden'bl j
de politie!
InLichtingen kunt U krijgen bii de
Burenhulp, tel. 244269 of 242076.
Ook kunt U bij de Polltle aLtijd
gratis Lnformatie kri jgenr ldB

WE§TERGRACIIT 77
ITaABLEH 023.3í5774

P. Bouchi er
luxaflex ialouette
rolgordiinen
horren

Ltw spec/aalzaak !
RAMPLAAN 48
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CIITACT

r informatLes kunt u bellen naar

H.Elzinga

AGENDA

,

I

I"iidden TuindorPlaan

telefoon 24 18 10"

It

5 IJI]KRAADSVERGADERINGEN.

De vergaderingen van de ElJkraad

o

\
I

Lle halen het nlet, ons geld
Nu de rooh van de uerkiezingen

.l:;.

O\TERVEEN

:_--

W ii l«raad armlastig?

TELEFOON 242482

oP I

is

opgetrokken, is gebleken, dat al
de leuke dingen die tdtj hebben 9ëorganLseerd te veel geld hebben
gekostr De gemeente uas royaal met
haar subsidle, maar EB hebben de

begrotlng te veel ouerschredeno
Daarom vragen ulj U om ons te helpen met een gift.
Alle beetjes helpen en ziJn ueLkoru op onze rekening blj de Nutsspaarbank: nr 84 86 gE 344, totrouo
de Stichttng Ramplaankuartier.
Hans den NlJs.

zijn openbaarr hetgeen urll zEggen,
dat iedereen die daar belang in
stelt deze vergaderingen kan blJuonen. ldtt men weten L,anneer zij
gegeven sorden en uelke onder-

uerpen behandeld E,orden, dan
raadplege men de agendalsr dle
enkele daEeh uoor Ledere ualSaderlng op de volgende adtessen
aan het raam of binnen uorden
opgehangen:

BeJaardenhuis nDe Bllnkertrl
SpeeIluingebouu, Croesenstraat

BakkeriJ ïuIlenaar
Kerke1tJk Centrum, RamP1aan
Co0peratie
RlJuielhandel nRollandn
Nutsspaarbank

F
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LICHT. I..IRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

SÀt @N IDÀSCÀbtrE

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

I

GELUIDSTECHNIEK

PANEEL.EN KASTBOUW

'+

ELEKTRONiKA
AARDING
V

Ï DEORECORDERREPARAT f E

OOK REPARATTE VAN OVERIGE

'<--2.

ELEKTRISCHE HUISHOUDELÏJKE
APPARATUUR

@

C. STAPEL

/r

ELEKTROTECHNIEK
ÉRKEND INSTALI.ATEUR

Teleíoon 023 - 24

/tu 4

a

Leendert Meeszstraat 106

20Í5 JT Haarlem

C-/

Z

SO 14

Postgiro 4985126
K.v.K. Haarlem 52716

3a

,%r4/e/9
J.von Koperen
Groente.Fruit
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2+03e5
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De Ruyterweg 26
@opm83

tET
VOOB F KWAIiTEIT

5F"

BUIUD -

VABKEIUS. EIII KATFSVTEES
EtU

]IIIET TE VEBGETETII

OTUZE

BEKBOO]iIDE RAUWE. GE.

ZIJLU/EG 43

KOOKTE. EIII

HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 4502

OP !

TEVERWOBST :

SLAGERIJ SCHAAPER
be

upurrr

3e

llltBLEf TEt 2{8181

Ja, verzekeren bii de Spaarbank is erg aantrekkelijk.
Door een snelle schade-afwikkeling. De opzet is

eenvoudig en dus geen rompslomp. Àlle bescheiden
kunt u in een stevige cassette opbergen.

f

e

I

Automatische premiebetaling
per maand, dus plezierig gespreid.
U wordt nooit meer ovenallen
door hoge nota's. En u betaalt geen
cent extra. Een hele zorg minder.

4

6

dagen op uw bankrekening.

l

3

\

Stevige opbergcassette

Alle documenten in Àeldere
taal. Dus

voor uw

teksten.

verzeke-

Zodatze
automatisch op

\\

zoeken.
Voor elke

verzekering
een aparte
hoes (met
korte be-

,

kwaliteit. Grote en betrouwbare maatschappijen werken
voor u. En toch hebt u

r . -é)

schrijving;.
Kan zo in
uw boeken-

r a

kast.

Doe meer met de spaarbank die meer doet.

alleen met ons te maken.

nutsspaarbank È
West Nederland

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN íOOo/o SERVTCE:

BOLLAXD

Gazelle

BIJNA EEN I{ALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNíS
O REPARATIES

U

Juncker

O

ALLE MATEN BANDEN

. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

.

ook voor ollc soorten Philips gtoeilompcn,
T.L.- buizu n en elektro-moterióol

Vesting

.

ringspakket.
Nooit meer

bliiven.

Uniek systeem van drie formulieren.
Geen papierwinkel maar voor elke
verzekering nooit meer dan drie
formulieren. Altifd in dezelfde opzet.
En al zoveel mogeliik vór-ingevuld.

Ubentverzekerdvantop-

5

Soepele schatle-aliuikkeUng en snelle uitbetaling.
Het schadeformulier is probleemloos
in te vullen en meestal hebr
u uw geld al na een paar

A.G. DE HAAS RAMPLAAN 46

ïr

zomerplanten
sniibloemen
Itarnerplanten
bruids'en

o[

1.7 ri oor.

stoot TULLENAAR
voor u ktoqr
o
te sort ering
n

rQuwarrangementen

a

.É]aa gërËel wilbliiYcnd een prlicopgave
toot-aanleg en ondeàoud van uu auin,
Oók ölroÍdin§ aan huiÉ-

Vtzrg

.e

.

van
en

ARTIFLEUR
Famplaao 24.a - }tÀARLEM

Tet. 023 - 21e+82

TEL.24 0s 53

ROLLAN

k reklame
,

koek

L.2111
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