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KWABTIE

Een besneeuwd BrouurerskolkJe in de uintel van
I968. De drie karakteristieke huisJes op de
hoogte tegenover de viJver ulerden vroeger be-
uoond door dienstpersoneel van het landgoed
Dulnlust, het huidige CI0S. De huizen ziJn
niet erg oud, ze dateren van ongeveer 1890.
Het zijn nauukeurige copieËn van uoningent
die recht ertegenover, aan de andere kant
van de Duinlustureg, rondom 1840 uerden oe-
bouuld. Die zljn echter omstreeks 1890 afge-
broken orn plaats te màken voor de thans daar
gesitueerde viIla.
Voor de echte kerstsfeer zien de meesten van
ons toch het liefste een tdyllisch besneeuwd
landschap. Het gebeurt slechts zelden, maar
ule ueet beleven ue het dlt Jaar u,eer eens.
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De koff ie is natuurlijk zalig, maarwist U dat U er óok prtrna

kunt eten ?!
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* alle verzekeringen

* hypotheken

* Íinancieringen

* persoonluke leningen

* continu kredieten

*

* reis arEngementen
'Vrijtrit'

ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEM
0n-244341

Lood- en zinl<werKen
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatie§
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenroorijkosten ()m

Itaag wijUijrend ofÍerte

IrmO"n
NoorderTuindorplaan 26
2O15HK Haarlem
TeleÍconO23-24620E

Noorder Tuindorplaan 54
20ÍSHLHaarlem
Teleíoon On-242344
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Het 1985
a

Iaar
Dit ls alueer hèt laatste nummer van de
kranto Lli j sluiten een uooD de Uii jkraad
ve en negatieve zaken op de balans.

van onze uijk-
af met positie-

lrij hebben U via de krant aardig op de hoogte
kunnen houden en ue zullen er nu kort over zijn:
de Gemeenteraad besloot te gaan bouuen ten
noorden van de Brouu,ersvaart; er bestaat nog
steeds een seri euze dreiglnE dat de ultrit van
het tennispark Duinvltet toch langs het Kerke-
lijk Centrum aan de Ramplaan zal komen; de
bJijkraad rnoest node afscheid nemen van zijn
voorzitter Paul MarseIJe en zlJn ,secretàris
Paula van den Horno
Positlef uas de zeer geslaagde verklezingsdag
in september en de grote mate van instemming
die U a1s beuoners met de voorgestelde nieuse
lri jkraad bleek te hebbeno Voorts: B en lI hebben
het prlnclpe-besluit genomen een buurthuis te
stichten op het speeltulnterrein aan de Croesen-
straat. Het zíeb er thans naar uit, dat ln de
Ioop van 1986 toch eindelijk de mogeliJkheid er
za)- komen om allerIei buurtqebetrrtenlssen in
een eigen 'gebouutje te organise!€Ílo De bouuval-
tlge en brandgevaarlijke Gedachteniskapel is
gelukk19 eindelijk geslooPt.
0ver'allerIel zaken moeten nog beslissingen
ulorden genomen. AmbteIlJke molens malen nu
eenÍnaaI niet snel, maar de aanhouder uint!
tÍiJ beloven U vasthóudend te zullen ziJn.
En rdiJ u,ensen U prettlge Kerstdagen en eenin arre opzichten uoorspo..àB ii3ll."o.

HdN

DE VOLGENDE KRANT KBMT EIND FE-
BRUARI UIT. DE SLUITINGSDATUM
VOOR DE KOPIJ IS EIND EERSTE
IIEEK UAN FEBRUARI.
KLACHTEN OVER BEZORGING BIJ JO.
KE BLANSJAART' TEL. 245744.

zesde jaargang
turbulent jaar
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- all

; iDAKTIE

I ck e Blansjaar
.innle Bartlema
3 ep HelJnes

. I ]KRAAD

vcorzitter
;=.C.fi. den NlJs, 24 54 90

voorzLtter
. ÍtlelJl-lsr 24 L7 Bg

s ecletaresse/
: enningmeesteresse
I. o.Heijnes, 24 32 29
:3rDIaaq I
BUH ENHUL P
kentooruten 32 42
rl,Ie uren!
Jrtta lttantel , 24
Ulnnle Bartlema,
OPPTSCEIITRAL E
Eny Yerbeek, 21
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11 34

UIïXUERPLEGING en
rRUI§UEREITIGING, 31 g1 90

PT}L ITI E
IlJktcrr Zuld-ldeet rl.2 2L 65

SPEELTUIX TOUERVEENII

Crosrcnutraat 51, 24 63 53

STICHTITG RTIIIPL AA NKb'ARTIER

uoorzltter
J.G.l. den tljs, 24 54 g0

setrratlr c',ae/
pennl.ngrcsoterBsse
Eof;o HelJnes, 24 32 29
Ramplaan 9
bank: 94 86 gE 544
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I - - ^enkortr in maart volgend jaar,
-:::en rrrij er met de neus opge_::-<t dat u,ij eigenlijk Haarlem-- :: s z i jn: bi j de gemàenteraads-
;;:. iezingen. [vlaar dat is maar::^ {eer in de vier jaar. Voor:- :est van de tijd zijn uij3:veners, dorpelingeÀ. Haar-
-=- iiqt aan de andere kant van.= randueg, ergens in het 0osten.
--_ zijn de tiJesterlingen, in onze
! -:En uri jstaat.
- = ^:eft maar in de Ramplaan te
--:eï om te merken hoe genoegelijk
- :: rier is. Al dadelijk, aan het:=:ln uan mijn rrlandeling, korn ik_=^;s nummer LZ en zwaai met mijn
;3 ^t81stok, zoals een ander zijÀ--?: afneemt. Vànachter het gor_
: - 'rt je urordt er teruggerduif à.
-=:: woont ni.emand miÀàer dan juf_
' :: rJU Van ív) i erl"o" Die hoort za
-=-lzamerhand op de llonumenten-
- - ':', van 0verveen. l.r/ant zo lang:-: onze tuintigste eeuu oud i",;r t"rt zi j a1 in deze contreien,
" : ^ ,,r indsbeen 3f . Als je juf f rouur.: ^ "rierlo ontmoet, dan kàm je- . =:veen tegenn Ze is een rraÀdel en_
: . ,r iaagbaak van ons dorpsnl euus.- zeer rnededeelzaam op dit punt.
a:r het is nooit dorpsroddelq uati: uertelt. Daar is ze te oud en',= -,ijs voor. Als zij ooit het tij-:: - r jke met het eeuurige verulisselI,,::- valt er een lacune in ons dorp,

=:- open plek. [y]aar het za] hope]ijlt^:: ,r, e1 e\ren dUren voor het za Ve!
r s, want haar vader heeft het haar
: -r rQedaan hoe je, gezond en wel,^: nderd jaar rrlordt, in 0verveen !
. ercer urandelend kom ik nog meer.aïen tegenr maar zal ze niet ooe_-ei, rgant dan uordt dit artikeltje
eerr tei efoonboek. Dat is ue1 nutiig,
-aa r ni et za leesbaar.'"a3r -et meest intiem is de buurt-alverueqe Cecember in de donkere
saeen voor Kerstmis. De bomen zijn<aaL, Ce straten zijn guur en de

I
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de Ramplaan *
redere dag die 6od geeft maak ik rr,er aen rïoxs.Fr- of avondtuandeling doorhet Rampraankrrrartierr. een omrnetj" à"htór rni jí nonJ ,àÀ (ook een bekendebuurtgenoot, die zonóer rijn of teidsei ziJn eigen u,eg vindt) en denkdan; uat is dit eigenlijk öoo" een uijk en k,aarom voei.ik Ínij er thris?Het is een grensge6iedr-een banrtgrr_rr"r. biJ de "iàà-"n tocÀ een dorp.Het ligt in Haariem, màar hoort bij'Ovàrveen. Het is intiem en ouerzich_telijk, met een bevólkinq \ran,rons-k;;i onsrr.

Als h"! begint te scherneren, aIvroeg in de namiddag, dan opeensuordt iedere straat een oprijlaannaar het sprookjesbos. Achter al_1e raÍnen schitteren lichtjes, zil-versterren en enEelenhaar. De
kerstboom is de bloesem van deuintermaand. Zoals een,oud duitskerstlied het zàot:
ii. sliep en 1ag toen in miin droom(het Eas de Heilige Nacht)
onder eÉn uondermóoie boomin voIle bloesempracht.



Die droom beleef ik als ik in de
schemeravond door de stille stra-
ten van onze bgurt loopo Nu zijt
uellekome !
Decernber is ook de hekkeslulter
van het Jaar, van Oud naar Nieuw.
DaaroE eindig ik met ean Fieuul-
jaarsuens aan aLle inuoners van
het Ramplaankuartier. 0p riJm na-
tuurlljk, uant uat is een nieuu-
jaarsuens in het ongeriJmde? tvlijn
hond Tit,o is het ook met de strek-
king ervan eens,en kulspelt met
ziJn pluimstaart, uant het 1s eerc
vredig beest
dus het uers
sen:

een pacifist. Hier
e, met de beste u€Í1-

Ij

Uader NoË, in zijn dagen
op de grote uraterplas
urilde aan den hemel vraEen
hoe hij voer en u,aar hlj E,as

En een duif rnet ruitte veren
liet hfj los vanaf zlJn hand,
over eindeloze meren
vloog ziJ als zijn afgezant
Dulf, onschuldig teder L,ezen,
vogeltje uan peis en vree
breng aan alI,en die dit lezen
dtt jaar uu, olijftak mee!

Harry Prenen.

DE BEATBIXSCHOOT

UJordt urrl kind binnenkort vler jaar
en uilt U het in het schooljaar
85-86 op de Beatrixschool. geplaatst
zien, komt U het dan zo spoedig
mogelijk opgetren. Dtt in verband
met de plaatsing van kinderen bui-
ten het rayon.

* »

Burenhulp

De eerste koude en gladde dagen zijn
uelish,aar aluleer achter de rugr maa
desondanks uillen rí1J U toch graeg
ureer eens opmerkzaafi maken op het
bestaan uan de Burenhulp, die dank
zij trouue vrijsilligers aI zes
jaar in staat is voor de buurtbe-
u,oners hand- en spandiensten te ver
richten. Hoerel men el.kaar aIs bu-
ten steeds meer.gaat helpen aIs dat
nodlg is, heeft toch ook de Buren-
hulp een taak en ziJ wordt dan ook
met een zekere regelmaat gevraagd
voor het doen van boodschapFenr het
zorgen voor vervoer, €ÍlZo BÍlZo Ook
klelne klusjes kan zij voor U oF-
knappen, maar voor de wat grotere
karueien, zoals inbraakbeveiliglng;
kunt U zich het beste uenden.tot
rrDe Schalmtr (Zi jlstraat L?-L4, telo
3Ir292). rtDe scharrnrt fungeert na
31 december als meldi.ngspost voor
klussen. Van die datum af kan men
hieruoor niet meer bij het KLussen
Kollectief terecht, urant dit za1
zijn pand in de Generaal''Bothastraa'
u,egens sloop moeten verlaten en kan
bovendien na 31 december geen 8àn-
spraak meer maken op gemeenteliJke
subsidie. Na ultvoerige onderhande-
lingen heeft het daarom besloten
rnet rrDe Schalmrr te gaan samenuer
k en.
0n op de Burenhulp terug te komen,
aarzelt U niet om daar een beroep
op te doen, uant nogrnaals, door de
rnedeuerking van een aantal trouue
vrijurilligers (veeI dank) Ufijft
het aItlJd reogeltjk hulp te krlj-
gBho Adressen:
Ramplaankuartier:
Jetta Ívlantel, tel . 242O763
lJinnie Bartlerna, tel o 244269oItDe BLinkertrf :
íYlev t.
Meur.

Uan
Uan

Kessel, tel. ?4L778t
der Klip, teI. 245191.

lÍB
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B en lJ uan Haarlem stemmen in met
de bouu van een uiJkcentrum voorhet Raaplaankuartierl Oe gemeente-
raad zal, Àaar het zich làat a8E-
zienr f,u ook binnenkort accoord
gaan met de o-prichting van het
ui Jkcentrum. 

-5inos lggl is de
wiJkraad in actie gaueest om dezezo noodzakelijke voorziening van
de grond te krijgen. AI enlge tiJd
urordt deze actie in overleg met de
SpeeItuinvereniging 0verveén, de
< ruisvereniging en de padrvinders-
qroep Prins UJilIen gevoerd. 

2-et gebouul van ongeveer ZOU m-
vloeroppervlak zaI in steen uor-
den uitgevoerd en geheel getijk*
vloers ziJn. In tegenstelling tot
de aanvankeliJke plannen komt het
gebouu volled.ig op het speeltuin-
ierrein ennniet op de grond van devoormalige Gedachteniskapel. VoorJie grond, ln principe bestemd
voor uroningenz zijn nog geen plan-
nen ontuikkeld.
ï et het boutrrplan zl jn uri jkraad,
speeltuin, kruisvereniging, pEU-
terspeelzaal en de padvinders uitce vaak grote huisvestingsproble-
ren geraakt. De padvinders kunnen
c i jvoorbeeld hun zeer bouurval tigecotrekje aan de Hendrik Roozenlàanverlaten.Ook op die plek zou eenaantal uonlngen mogen uotden ge-
oouud. Uoor de gemeente snijdt het?as daardoor aan ttcee kanten.
-e kosten van bouw en lnrichting
z u L I en ongeveer f 2A5.000 r- be-.ta9en. Uan dat bedrag zlJn
' - 54.000r- uit verschillénde--:'3sen, uitkeringen en subsidies'-e,.,elkrijgen. De resterende
'!-':00r- moet de gemeente finan-sieren. Nadat de gemeenteraadheesi ingestemd met de boun, zaL
een EouLaanyraag kunnen uorden in-geol.en6. 8ij de behandeling daar-vsn zui.len a1le omuonenden uordenuitgenooigd. In tgBt sprak driekuartvan oe beuoners zich uit voor fea-lisering van het centrum. Tien pro-
cent zag het Iiever niet komen.

( m. e.v. )

* ,»

Duinvliet

De eerste uerkochtend, 23 november,
Ea? een Eroot succeeo Rul.m dertig
vrtJutlligers hebben uren lang EÉ-sJouud om al het hout, dat de-mén-
sen uan Staats Bosbeheer zaagden.
af te voeren. Daarnaast uas er een
geueldlge rroogsgtt aan bospest ( O"
anerikaanse vogelkers), die iedere
keer ueer de kop opsteekt en dan
de Jonge eikebómen en de kruiden
verdringt.
IrJij hopen, dat op de volgende uerk-
ahtenden opnieuu heel veel vriJull-
Iigers uan de partiJ zu1len zljn.
De uolgende data ziJn: lI Januari

22 februari
I5 maart
LZ april

Regen en ulnd deren ons nlet, maar
a1s er sneeuu }igt of valt en het
dus glad ls. ln het bos, uordt er
niet geterkt.
TeruiJI ik U prettige kerstdagen
en een goed begin van 1986 toeuens,
spreek tk de hoop uit velen van U
op 11 Januari te mogen begroeten!

Hans den NiJs.

I
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RAMPLAAN 40 TBL.241282

Ií|ín}i
UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelenplein 95
Tet 35 07 OO

Negtzaamstraat 12
Tel. 35 49 02

Engelenburg 78
TeL 35 34 37 nu ook Romptoon 52

023- 2t 1053
mo.- vrii 8.30-13.00 uur- 

14.00-17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur

I'r

kom tennissen
in de Fablohal
speciaol voor inwoners
von het Ramplaon-
kwartier zijn uren
beschikbaor

A.Thoolen jr B.V.

Marcelisvaartpod
Hoorlem
2t, /.2 10

nD. oan der Lind"n & Z"
Aannemera van Íostauratle- onderhoude-

en nleuwbouwwerken

Afhangen van ramen en deuren I
Betonwerk I
Constructiewerk IDakreparaties I
Estik vloeren leggen I
Formica bladen en kasten I
Garages bouwen IHoutdraaiwerk I
Isolerende beglazing IJaarlijks goten schoonmaken I
Keukens leveren en plaatsen I
LambrLsdringen maken I
lletselwerk 

I
Nleuwe sloten lnzetten 

1

open haarden 
IParketvloeren 
IQ ook rcetlIjk werk

Rlolerlng vernlèuwen/ont" topp"J
Schoorsteenvegen 

I

Tegelwerk .!

UitbLkken van voegwerk 
,

IÍandbetimneringen/wandL s o I at I e ]

X met kerstmis werken we nLet i
IJzeren konstrukties 

.

Zolders lsoleren .i

LID

Hendrlk Roozenlaan 25

20l5JM Haarlem
Tel. 023 - 24 13 16

Weatergracht 95 rd.
20l3ZN Haarlem

Tel. 023 - 3Í 7644

a

@
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T,oude goede Sint wel lromen ? ....

* »

11et zijn humeur niet bederven,
besteeg ztjn trouue paard en ràed
met ziJn Pieten en een kluit kinde-ren naar de speeltuln aan de Croe-senstraat. Daar uas het Jan Goàt-mer, dle de Slnt veruelkomde en
hem naar een zetel beEeleld.de,
waar hij rtrstig gezeten naar àeYrolijke liedJes luisterdeo Slnt
informeerde zo eena naar stoste
kinderen, maar die saren er niet!
Dat trof a} ueer. De Fieten kregen
opdracht al de Iekkernljen. dle ze
hadden meegesJouud uit te àelen enze deden dat maar al te graag. Uoor
p9 vorq mompelde eem enkàIe nog uel:rrQoed Je tanden poetsen hoorrr, maarof dat ook geholpen heeft?
!f een uurtJe in de tuin, moest deStnt de buurt ueer verlaten. íïlaargelukklq deed htJ dat pas, nadat hijbeloofd had om ons het voigand jaar
opnÍeuu te komen bezoeken. ly'e héb-
ben hem toegezegd dan voor beter
ueer te zullen zorgen!

Hans den NiJso

Zaterdag 30 november zul1en ue niet snel vergeteno A1 \vroeq zullen heelrat kinderen tussen de gordiJnen door naar Outten-hebben gekekenr SintItiicolaas zot naar_de RanrplaaÀ komen, dan hoop là tàcr,-oat het een beet-je mooi ueer ls! Dat vier bar .tegeni sant het i"g"nà" pijpesiei;;. Nretvaak zal de tekst van het liedJe-zo'tàààasselijk zijn geueeata rïaar 9e-eis, hli kuaro en nog op ziJn pàard bovendien. óa ónËifs tlentàlLcn kln-derenr die de reEen trotseerg"o, begonnen rraàstig-r"[-0" muzlek mee tezingen toen ze sint en ean stuk'of Éien pieten r; dà-uerte-;;;;;;-Rarnpraan zagen aankomen. Daar uas hii dan toch óor.-.""" in ànie àigrnuijkl
l'e omliggende buurten hadden vorige
zaterdagen al op zi jn prograÍama gE-
staan. Daarom had de Sint nu allétijd gm de kLnderen te begroeten enzijn Pieten royaal strooigoed en
mandariJnen te Iaten uitdelen. Vo-rig jgar Eas er geen ttjd, maar nu
had SinterklEas de gelegenheid om
ook de verschillende sinkels evente bezoeken. zou hij het toch eigen_1ijk te sLecht u,eer gevonden hebben
om op zÍJn paard te blijven rond-rijden? Nee hoor, het is flauu omdat te denken en al snel bleek dtt
li"t zo te ziJn. Opgeuekt besteegSint even later zlJn paard en reedhij achter een (Ooor de regen?)
uitgedunde drumband Jan Gljzen deouurt l.n.
le volgende stop uas -hoe kan hetanders?- de nBlinkerttt. Daar ulacht-ten alle beuoners in de prachtige
recreatiezaal vol ongeduld op zijnkomst. Spontaan klonk het aloude-Sinterklaas-u,elkomstlied: Kom maar
binnen met je knecht! Sinterklaas
kuam uel met meer dan alleen zijnxnecht dezë keerr De drumband bè-
<Iom het podiun en aIle kinderen
en de vaders en de moeders, die desptocht uergezeldem, uerdeÀ gast-
vrij binnengehaaldo Íylevrouu Ían
Sendt heette Sint Nicolaas harte-
rijk uelkom en sprak de hoop uit,
cat alle beuroners braaf genoeg
:3!En geuleestj Dat bleek yel goed
te zitten, uant Slnterklaas qàfqul een aantal banketstaven ueg en
scr-rudde op zi jn gemak de meestè be-
ucners de hand. Daarna glng het ge-
zelschap terug naat buiten. Daairachtte een teleurstelllng. De
::umband uas aI ueg! Na het v€r-laten van de rrBlinkerttr alvast
vccruitgelopen naar de speeltuin,
zeais later bleek.... Sinterklaaé

t,

-
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,



1cl

Ívlet respect voor het voortreffelij-
ke uerk van de tdijkraad thans, moet
uorden opgemerkt, dat ook toen veel
yriJe tiJd door talloze buurtg€oo-
ten uerd geofferd aan het uerk van
de Buurtverenlging Ramplaankuartier.
Naast de kinderoperette -aIs ik dle
gezelllge fotors met enige nostal-
gle bekijk, nu allen goede veerti-
qers met hàn kinderen- de tonee!*
groep rrDe Ramptr aanspelerstr, ulelke
zeker t00 uitiroeringen organise€I-
de, evenals de kinderoperetter op-
gevoerd in Doml, de I rnei-viering
op het plein uan de Beatrixschool,
maar vsoral ook het JaarllJkse
haogtepunt, het 5lnt Nicolaas-
feest !

Ik had de eer op 5 december baard
en mijter te mogen dragen en aI
spoedlg kreeg ik de eervoll.e ver-
rne3.ding rrde echtert te mogen zI jn.
Vergezeld uan tulee mooi uitgedoste
Pieten -ttde tuee Jongens Van DeeIen
vgn Dulnuliett!- trokken b,e erop uit.
EËn van de grootste feesten u,as dat
van de Buurtuereniglng. Afgehaald en
begeleid door het voltallige bestuur.
SinterkIaas een rnooie tabberdr dach-
ten zat daar kunnen uij nlet voor
onderdoenc Dus ook in het mooie Fakrjacquet en natuurlijk rnet hoge hoed.
Zieke kinderen uerden niet verge-
ten en thuis bezochto Tot mijn ont-
steltenis vernam ik eens, dat er be-
smettelijk zieke kinderen btJ [,elr€oo
Handjes geven en dan naar de gezr.n-
den; bron van besmetting!
0p het gebied van de pecunLa is er
de laatste halve eeuu niets vef,an-
derdr Geld voor het grote feest
moest bij elkaar u,orden gebedeld.
Eerst de grote villal s, or€lo Vaart
en Duin, destiJds betgoond door de
heer Van Vliet. Open gedaan door een
llvrel met uitte handschoenen en
een zllveren schaaltje, uaarop de in-
zamellijst moest worden gedeponeatdr

o

De heer Van Vl1et verscheen dan
soonlijk en 9af een tientje, een
pitaal in I946. Daarna uerden de
kleinere stulpjes bezocht" Als gÍ.o-
te bedragen bovenaan de lijst prij-
ken, roerkt dat stimulerend" Een
soort opschroefpcl itiek.

ïn 1946 uieinig geld, tueinig snoEp
en tochc... dank ztj aI dle iJ-
verige leden, in het biJzonder de
vrouuen, kuramen er altijd hreer
verrassingen voor de kinderen te-
voorschijn, veelaI zelf vervaar-
digd.
Er uas dikrrri j1s ook geen geld voor
vervoer, dan maar te paard. Tuee
rtJtessen genomen bij de heer Dln-
gemans van de Elsuoutslaan (q"a-
tts! ). AIIes verkeerd Eezegd ouerrrhet paardtr. Geen knol1 poten en
kopr maar paard, benen en hsofd.
Pedagogisch paardrijden! Toen ik
-angstig gezeten op nlJo schimmel
en er via de keukentrap opgeklom-

a

aan mtinheer
o

e

Geen Kerstverhaal, zoals U vroeg, maar een SinterklaasverhaaI. Beide
vallen in de maand decemberrdus uat doet tt er toe en beide ziJn -in ma-
terieel opzicht- heiligen van de mlddenstand. De oudere bewoners van
ons onvolprezen Ramplaankuartier hebben ongetrrli jf eld nog herlnnerihgen
aan de laatste oorlogsjaren en de Jaren van opbouu nadien.
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men- bij de CoEperatie, het ver-
zamelpunt, arriveerde, traar twee-
honderd klnderen miJ met. gezang
en gejoel ontvingen, serd mlJn
schÍmrnel daardoor, Ínaar ook àoor
de gezichten van de zuarte Fle-
lqn, aan de teeqel qehouden door
ÉËn der Pieten, zb échichtig, dat
hiJ begon te steigeren. De hàer
Dingemans rnoest eiaan te pas ko-
men om te verhlnderen, dat ZiJne
Heiltgheld in de goot-terecht
ktrlam. Ik spreek van die zuarte
gezichten u,aar d.ie schirnnel van
schroko Let uelr'het uas 1946 en
veel anders getinte mensen dan
uij uaren er in die tijd riiet.
EJarén zelfs paarden toen al dis-
criminerend?
0p naar Deml! Kinderen zijn ge-
lijk mensen. AIs ze zich niet sa-
fe voelenromdat ze stout ziJn ge-
ueest of hun bordje niet hebben
I eeggegeten, probl emen u,aatr Sint
nu eenmaaL rnee uordt opgezadeld,
dan urorden ze bang. In alle r,lijà-heid vertelde'ik mijn schare dat
ik heus uel ttlist dat ....... en
dan volgden alle gebreken ure).ke
kinderen niet vreemd ziJn, ÍRaar
toch... zà erg ulas het Àu'ook
ueer niet. Er hoefde niernand in de
zak mee naar Spanje! Algehele oF-luchtlnE! u hebt het uitstekend be-grepen! ik u,as inderdaad Ieerling
van eh afgestudeerd op de pedago-
gen-S I nt erkl aas-academi e !
U66r het ultreiken van de kadoot-jes eerst moole liedjes zingen metzrn allen. Daarna mochten zà stukuoor stuk op miJn schoot zitten en
een privÉ-tiedJe. zl.ngen. Dat miJn
achternaam KapoentJe is, uerd dul-
zenden malen bezongen en door het
schijnen van de maan door de bomen
kon ik geen maan meer zieno Eenklein kereltje zou op 'miJn verzoek

oot een Iledje z!.nqen. Lóttertijk
19i ÉïJ3 t'Da[ urr iÈ à"ààq d;;À;
Slnt NÍcolaas, Ínaar vindt U hetgoed, dr! ik ee,rst even een plasje
ga doen?tr. 0m ongelukken te uoor-
koraen rnocht dat natuurliJk. Geen
JongetJe meer gezien! Slàcht gBure-
ten of een slimmerikJe?
51nt Nicolaas bezocht niet alleen
het Ramplaankuartier, hij qing ook
de hort op. Za belandde ,Èk-eens in
een school ln Loenen, u,aar ik door
de plaatseliJke pastàor, een oudeprelaEt, uerd ontvangen. HfJ kniel-
cle voor miJ neetr gaf een kus op
Tijn rinE en betltelde mlJ a1srrdoorluchtige Heiligheidtr. fX rea-
geerde onmiddelliJk: rf 6oed zot v€f,-schillen moeten er zijn. Ik bànten slotte hoger dan Èrto Doorluch-
tig voelde Ík mij trouuens sok uel
met zorn honderd zueteriE-riekende
kindertjes in dat uarme schoollo-
kaal !

De terugtocht van LoeRen naar Haar-
lem uras minder mooL. UoLledig dicht
door de raLst. De dames Kapoentje
en Pedro vernamen peÍ radlo dat de
rijksueg Utrecht-Haarlem dicht zat
en levensgevaarlljk uas om te be-rlJden. Arme vrouuenr b,ij de IoI enzij de angst en niet zotn beetjer
Maar trtj moesten er door en velo
trouuden op eigen Heiligheidn tde
moesten tijdig in Haarlem terugzijn voor een andere afspraak. En
Pedro u,as een bekuaam chauffeure
OnbedaarllJk dtkuiJls gelachen omdie tuee Pieten. Hun rót uas hen
op het Iijf geschreven. Ze klommen
op daken, zetten het verkeer stop
a1s Sint in aantocht u,as, kortsmniets uas hun ureemd om àe aandachtvan de kinderen te trekkenr Overalserd hun iets te nuttiEen of te
drinken aangeboden en ie kondendaar dankbaar gebruik yan makeno

Dames en heren van de lrliJkraad, dit Eaten enige hcrinneringen, enigeontboezemÍngen1 Het volledige verhaal van allés dat zlch i; Oíe tfjO
:f"peelde, zou in een boekruek besloten kunnen Iiggen.
Dank voox t trJ u€rko Ga er mee verder. Eh doe zoveéí mogeliJk voor hetkind. Het kind kan in deze tfJd geen aandacht genoeg tirijöem.-Èn b;-denk vooral: Ars je het kind ËanÉr pak je de ouoers] s u c c e s !l!fn Ur in het bljzonder U, oudere buurtbàuoners, de Jeugdlge naders'en moeders uan !o"!, de fiere opars en omars vàn nut tréut er uat vooroverl 0reral geld tekort, ook bfj de tr/lJkraad. Geef'de serkers moeden steun hun urerk door uu biJdrage (hoe klein ook) te storten op 

"r-kening 84.86 g6 344 bii de Nutssfaarbankr t.horío àe stf cr,ting nànpiaan-kuiartler (postgirorekeÀrng van de bank: 
^urÀ.r Éràó1.-

Caa Helueso
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U erta in ooLse briev Ílo

tíie kan voor ons poolse brieven
vertal en?
lrJinnie Bartl erna, tel. 2q4269.
Íïarja v.d.Hoek, tel . 2q34"?9.

HuishoudeLijkq hulp qevraaqd.
IovríIl. Ziekte huishoudelijke hu.
gevraagd voor 1x per ueek.
Famo Stapel, L eendert ÍYleeszstr.1{
teI. 24501 4.

en

Nanrens de Stichtlng ro11 tk le
heél hartelijk denÈen voor zij
drage! 0ndanks regen, hagel e
uras er een enorme opkomst bij
inzamelpunt, de Hervormde ker
de Rqmplaan. De julste datum
de volgende actie is nog niet
kend, maar heÈ ziet er naar u
dat die smstreeks mei 1986 za

v66r dle tijd
uillen, dan k

nde adressen (
nE rrfllensen in

Fl.H.KLoetrCrayenesterlaan L4, Haar-
Ieo-Z, teI. 2828?7 (na 15.00 uur);
Parochie H.H. Ellsabeth en Barbara,
Paul KrEgarstr. 43, Haarlem-Nr
tel. 251681;
L.A.ÍYlr Ívlanshande, dr P.CulJpers-
laan 32, Heemstede, te1. ZB466E.

Puun Ratsma.
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tseste Buurtgenoten,
ï edereen bedankt voor de medeuer-king om de financiele kant ven dekinderboerderij, hetzij door hetgeven van kranten .of Iege flessen,nelqiJ door een biJdragé, rond tekrÍJgen. ívtaar het is frèfàas nog
!1et genoeg en daarom gaan h,e ius-tlg verder! U kunt vooi CIud enNieuu biJ ons op de tuin oliebol-
leq_beste1Ien. [Íe gaan zetffi
dejaarsdag bakken. U hebt dan geen
rompslomp aan huis en geen last
van vervelende geurtJes en u,ij be_steden de opbrengst aan de kiàOer-boerderl.j. Het enige dat U te doenstaat is ln de .loop van decernberbiJ Opa op de tuin uur bestelling
op te geven. De kinderen van detuin komen de oliebollen vervol*
gens op OudeJaarsdag bij U thuis
brengen. De kosten bedragen f 3r-voor tlen Etukso
Voor de kinderen staan er op

Bedankt

111" buurtgenoten en de uijkraad
bedankt rroor de vele gelukiensen
en bloemen die se hebÉen Enogen
ontvangen bij ons S0-jarig Éuue-lijksfeest.

Fartille Spaargaren.

Naq ekomen qift a

Aan de
nog een
UrSr
dank !

verantuoorbing der
bedrag uan f 25r-

uorden toegevoegd.

0ra erle roout.

verhan end fOBÍlo

lli e 
- 
kan rni j helpen aan f oto t s, té-

keningen en annecdotes van en over
de orangerie Elsuout? Uit interes-se en ten bate van een scriptie zijn
3l1r gegevens van harte uelkom bij:
Di ederik 51x, L eendert fvteeszstraaL
58, tel. 241262.

I en kan
uan PeC.
Ha rtel i Jk

23 en 24
b er urÉer

en op 30 en 31 decern-
K ersta iv iteiten op

net prog ramma. e gaan ooae
k erststuk J es en kerstbooÍnver-
siering maken. En dan hebben
h., e ook nog een aantal varxas-
singen in petto. Alle kinde-
ren zijn van rs morgens half
tien tot ts middags vier uur
uelkom in de Croesenstraat!
I edereen raoet de groeten hebben
van moeder de qeit en haar klein-

lBomenr struiken en heesters, die de
Itulngrenzen rrrat al te zeer if3n
i9aan negeren, beginnen hier en daaroverlast te geven. 0verhangend groen
kan best mooi zijn, maar kàn voot-bijgangers, in het biJzonder ouderen
en lange mensen, ook heel uat hinderbezorgen. Daar bereikten ons uit deutiJk reeds uerscheidene klachten
ovBto Daarorn: Opdat de trottoirs
begaanbaar bIlJven, hierbiJ aan dieuijkbeuolgrs, die dlt aangàat, hetvriendellJke verzoek hun Èomen Bodruat bij te snoelen. Ztj zullen daaivelen een groot pleziar mee doen.

UJ. B.

tjer dat de naam Fruttel heeft
q ekregen. Ívloeder is exg trots:aar Fruttel. ZLj heeft op de
D eu,uste uoensdag vi jf en zesti
c=schuiten met muisjes uitge-
c:eId!-rt slot: 0nze container heeft

op

- c -o stee
!:antenl

ds behoefte aan oude

. =eI groeten namens de klnde-ren, d*,eren en vrijuilligers.
:: _i uJensen U, allemaal "en he-
-e fijne maand december toe!-:: de volgende keer.

Jan Gott$€rr

x

-'x
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STROOIZOUT TE IÍ(X)P

Gladde stoepen veroorzaken rnenlg
ongel'uk. Uoor f 5r- kunnen inulo-
ners van Haarlern bij de Gemeente-
relntrgÍng'een zak van I0 kg zout
kopenn Hét zotlt ls echter ook bU

anders distributiepunten te koop.
De beuloners uan onzs utJk kunnen
hiervoor terecht bij de sPeeltuln
in de Croesenstraat.

* »

. /

Verantsoording gif ten.
De oDroep in de vorige wlJkkran(
heeft ertoe geleid, dat ulj in to-
taal niet minder dan een bedraE
van f 350r- aan giften mochten
ontvaneen. De samenstelllng van
dlt oedrag luidt als volgt:
J.E-V. f I0r--; C.hlr f 25r--l
CrPrF. f liOr--; JnJ.Ho6. f 25r--;
F.J. de'u', 10r--;.H.4.R. f I0i--;
FoArYr:. f 50r-'-; L.K. f 50r--;
D.J. f -jr--; DrVoDo f 25r--1
JoVcS-r. € 25)--ï H.D.-Yodol!.
f ICr--l "r.,J.11S-fi1 f 10r--;
G.J.B. f 25r--i Mu E.B. f 25r--.
AlIen heei nartelljk bedankt !

U hebr ons r'et uE Eaven een
hart onder ce riem gestoken en
ons in staa-, gesteld u,eel enkele
Ieuke dinqen re gaan doen (uiJ
denken orÍr r i js en uJeder dlenén-
de, aan een sc-aatsfeest), uraartoe
Eij anders, c33r gebrek aan EeId,
zouden hecben r=ceten afzlen. E.H.

rl\,
tr
h

)>a

Uolksdansen en mnast ek ,l e detzn\o>t tXOs

M lr*^tarJrrr^ Àat 7raa,'--^»-",a1^-^-, \
X^* fu"a,rdt^-+,1"-; ^bDÈ 

ÀelerrD-ó-L 
"vr*r;;rO",

C.99r- !te4"-.dr-, c-n Àiràt-ru*:. \nae-t»n ep dr-
*rtX W 6l,,..-a cr c,^ rut 6- TaAo-t,daL
t i .4,,at9 oln e.a. zen oJr.I<- * A*rL
tL ,uóder*'dAt* ,u*2 *-;L* ,-È D<22 ^-,-'r"*'4 'mo-o/L

l*/>rrA4, )tc* ax--» ,.zu iuor. a. r@.boËÉ-gLz

^erL 
)l^-rdig.rrrrnoDL ö,o! 

^ 
t4*. q\ri-E 212.8

!te,9^^1r!Àràl
'f»ttcn d-e^ q^L<dh rt l.o-uu

J& til, dt L Ytral ék c.-on ét- dttatluttt an*t dz-

pa.& y*wu,+. '

ldeet U, dat U r oudere buu rtbeuoners t
in tfDe Blinkertrr uelkom bent op de
gyÍnnastlek en het volksdansen? Bel-
àe worden in samenu,erking met de
Kruisvereniging georganlseerd en
beide u,orden op een middag gegevent
de gymnastiek oP u,oensdagmlddag
van 14.00-15.0Q uurr het volksdan-
sen op donderdagmiddag van 14.30-
16.00 uuro De kosten Per middag be-
dragen f Ir25. Voor de koffie of
theó die U gebruikt u,otdt een vrij-
rrillige bijdrage 1n onze'melkbus
gevraagd. Tot ziens!

G.J.vaà Gendt, dlrectli-
ce Verzorgingshuis De
Blinkertrr, Rockaertshof
66, te1.249055.

t
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ONS DIEBENASIEL

Ons dierenasyl? Ja, want het is
intussen een deel van onze wijk
geworden. Met z'rjn vóór en na-
de1en. Gelui.dshinder met name
voor de be j aardenhui s j e.s rond de
Blinkert was een "in het oor
springend" nadeel.
Het was daarom goed op 1,6 novem-
ber j.I. eens naar'de resultaten
van de renovatie te kunnen gaan
ki j ken. Een t eI eurst eI 1 ende
tocht voor vele kinderen waar-
schijniijk want behoudens enkele
katten waren er - vermoedelijk
voor de rust - geen dieren aan-
wezig.
Be s1 i st ni et t e1 eurst e1 1 end voor
degenen die het resultaat van de
renovatie wilden bekijken. Zíj za-
gen een in alie opzichten modern
asyI, waarin een goede gebouw-
i solat r e (geluid en tocht ) hy-
giëne, effrciency en een grotere
quarantaine-afde1 ing de opval1 en-
de resultaten van de renovatie
waren. Een destijds buiten ge-
bouwde maar nog onvoldoende
houten geluidswand bleek na de
bespreking door de wijkraad nog
aanzienlijk verbeterd te zijn.
De ruim honderjarige Dierenbe-
scherming verdi.ent een compli-
ment voor het werk dat hier ver-
zet is en nog verzet zal worden.
Zeker wanneer men weet dat a1-
1 een voor zwerfdi eren een ge-
meentelijke subsidie wordt ont-
vangen maar alle overige werk-
zaamheden uit contrÍbuties en
collectes moeten worden bekos-
t igd.
Die overige zaken z
de Dierenambulance,
t i edi en st (behandel
over mi shandel ingen
ningen e.d. ) en àe
zotg/begel eidtng va
vÍeer een nieuw tehuis

tí

een grote inzet de helpende hand
boden. Nieuwe leden zijn altijd
welkom bij de Dierenbescherming.
Kosten: f 15.- per jaar of f 30.-
per jaar indien u gok het 8 x
's jaars verschÍjnende blad
"Di er" wi 1 t ontvangen.
Opgave: t e1 efont sch nrs.380459
of 32688/+ of schrif telijk:
Di erenbescherming, Houtmanpad
22 , 2015 EW Haa r1 em.
Ala rmnumme r Di erenambulance :
216899.

0§

it werk niet kunnen doen, wan-

Expositie in de FabIo-tennigha,!.
Boven een deel van de Fablo-tennl.s-
ha1 is door de firma Thoolen een EX-
positleruimte ingerlcht en die 1s
aan de bekende Haarlemse kunstenaar
Ívlax Koning ter beschikking gesteld
voor rcisselende tentoonstellingen.
Dit uinterseizoen zullen er exposi-
ties ziJn van hemzelf en van een
aantal van zijn leerllngen. Zatetr-
dag 7 december serd onder grote be-
Iangstelllng de eerste tentoonstel-
ling geopend. Er ziJn werken te
zien van drie van Koningr s leerlin-
geDr t.ur Stef Ueninga en fiiche1
RuiJgrok ( dle grote acryLschiLde-
rijen tonen) en Uinnie BartIéÍrBo
Voor haar is het de eerste keer
dat ziJ aan een expositle déelneemt.
Er ls een aantal speelse en zeer
charmante lmpressles van onder ande-
!e hulsdielen van haar te zien, dat
de deelnemlng aan deze tentoonsteL-
ling meer dan rechtvaardlgt. De hui-
dlge expositie loopt -helaas-slechts tot en met 24 decembar, dus
haast U! De volgende zal na de
feèstdagen !,orden lngerlcht. Let op
de aanplakbiljetten en maak gebrulk
van de mogeliJkhetd om zo dlcht bij
huis kennls te maken met lnteres-
santB elgenttJdse ultingen. Hdil

ijn
de

tk
,v
2j
nd

b.v. :

inspec-
lacht en
erdwi j -
ad f llÍl-
i eren di e
hebben ge-

kregen.
De Dierenbescherming zou ondanks
de cont rtbut i es en col 1 ect es al

neer ntet vele vri3willigers mët
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SCOUTINGGROEP

;PRTNS UITLLEM"
I(EBSTVTERING

bleet U, dat
Itllllemrt nog
een goed ge
die drie de
horde voor
de zeeverke
gens van ll.
stam voor rr

geveer 2? j
De uelpen h
holrr aan de
Daar uerd o

de Scoutinggroep tfPrins
steeds bestaat? Het is

,lelde en actieve groep,
Ien omvat: de uelpen-
joogens van 8-11 jaar,
nnelsgroep voor jon-
-!7 Jaar en de loodsen-
Ínannentt van L7 tot ofi-

een aantal TV-opnamen gemaakt voorhet programma ttsprekershoekil, dat
op 2? oktober Jl.roerd ultgezonden.
Dat E,as niet zÉmaar! UriJ vierden
nl. het A0-jarig bestaan van dezegroep, die in 1945 uerd opgericht
Tet een spectaculair hoogtepunt,
touo het b,eer in vaart biengen vanhet hierboven afgebeelde schip nLe
Fougueuxrr. ldat dat erÍnee te rnaken
heeft? Nou, al1es, ulant de Jongeurelp ulordt eens zeeuerkenner en
komt dan op dtt schipp dat ln het
Spaarne in Haarlem-Noord ligt,
terecht. Eerst g.el<ocht aIs dri j-
vend clubhuis, dat het natuurlijk
ngg::teeds i=, bleek later, dat
uri j de machines u,eer aan dó praat
konden krijgen. Het resultaat uas
een echte proefvaart op zee) 9E-noeg voor een TV-verhaal. Als
clubhuis is zof n ex-marineschip
(Franse wtarine) n"tuurli jk ideaal,
omdat het is ingericht met v€r-trekken, slaapplaatsen, douches,
toiletten, een complete kombuis,
PRZoenz. Ieder heeft zo ziJn eigenplekje!

0p uoensdag 18 december stelt het
0uderencontact 0verveen de oude-ren uit onze uijk in de gelegen-
heid om ln het Kerkelljk-Centrum
aan de Ramplaan Kerstmis te komenvleren. Voor nadere inlichtÍngen
uende men zich tot de heer Eliln-
9ar telefoonz 24 lB 10.

Het zou te uer voereír om in detallyit te_ Ieggen uat ue allemaal doen.
Uan belang lijkt,het mlj de veel-
3àL{lghglg te onderstreÈen. Vï:'-allerlei bedrlJvigheden, uaarondersport en ppelr-roé1"n, irii"n, kam-peren en technlek leren de jongens
zich te handhayen in teamveiUaód,
hetgeen ze later ongetuiJfeld vaípas zal komenl
Voor inlichtingen kunt U zich ueÍl-den tot:

ààfo
ebben hun zgn.rrHorde-
Hendrik Roozenlaan.

nlangs door de N.0.S.

uelpen: Akela
Iingh 0nnesst
verkenners: S
Braillelaan 3

ly'oHoefmanr Kametp
r.56, telo 2í16105;
ehipper A.Konstr
6, teI. 338128.

P t4t

A

\
r. ,t

,,2"flo,q*,J'
R.Ratsna, Ranplaan 69.
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HONDEPOEP I e

'.tle hebben uee r heel uat verzoekengekregen om tuat aan de hond epoepte doen. ïja , wat kun je daar meeraan doen da n aan die hond ebezitterscie hun hond nog niet zà hebben kun?n trai nen, -dat hi J zi n behoeftein de goof doetr. no 9maa s te vra9en
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[a. verzekeren bii de Spaarbank is erg aantrekkeliik'" b.*r. een snelle schade-afwikkeling. De opzet is

eenvoudig en dus geen rompslomp. Alle bescheiden

kuÀt u in eeÀ stevige cassette opbergen '

"Heefr vèrzekeren bii de spaarba
dan zoveelvoordelen?"
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Automatische premiebetaling
per maand, dui plezierig gesPreid.
iI wordt nooit meer overvallen
door hoge nota's. En u betaalt geen

cent extra. Een hele zorg minder. l

Soepele schade-af,wikkeling en snelle
Hei schadeformulier is probleemloos
in te vullen en meestal hebt
u uw geld al na een paar
dagen op uw bankrekening.\

uir bet: L r..

6
Stevige op-
bergcassette
voor uw . .

verzeke-
ringspakket
Nooit meer
zoeken.
Voor elke
verzekering
een aparle
hoes (met
kone be-
schrijving)"
Kan zo in
uw boeken-
kast.

5
UbentverzekerdvantoP- ., - - t '
kwaliteit. Grote en betrouw- '
bare maatschappilen werken
voor u. En toch hebt u
alleen met ons te maken.

Doe meer mst de spaarbank die meer do€t'

nutsspaarbank
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