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Een winterse impressie van een van de schilderachtige panden aan de Duinlustweg. De
kleurstelling van het houtwerk geeÍt tot op de dag van vandaag aan dat het huis tót net
landgoed Elswout behoorde. De. Íoto, die ons welwillend door de heer Stam ter
beschikking werd gesteld (waarvoor wij hern hartelijk bedanken), is genomen in januari
'1967 en toont de grote schoonheid van onze omgeving overduioetilt . Hét is een
aÍgezaagd thema, maar laten wij niettemin hopen Oat wll ditlaar gedurende de komende
feestdagen van zulke fraaie beelden zullen kunnen genieten. HdN
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o Mochinole houtbeweiking
o Schilderen
o Doe-het-zelfofdelipg
o lsolotie centrum

o Nreuwbouw
c Utiliteitsbouw
o Verbouw
c Cnderhoudswerk

dogeliiks geopend von 8.00- l 8.00 - op zoterdog von g.00-'l 2.00 uur

gevestigd 1793
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Dat vindt de wiikraad van 1986,

en nu naar 19BZ !

Aan het eind van alweer een jaar van wiikraadsaktiviteiten komen ook wij In de lange
donkere avonden tot bespiegelingen over hetgeen in de afgelopen periode gebeurd is,
oÍ nog belangrijker, wat wij rnet elkaar bereikt hebben om het wonen efl werken in onze
buurt zo prettig te houden als iedereen altijd zegt dat het is: de goudgerande wijk, zo
wordt het Ramplaankwartier wel genoemd. In een sombere bui kan men zlch de taatste tijd
wel afvragen oÍ het tegenwoordig eigenlijk niet zo is dat alteen mensen vaft buiten de wijk
zeggen oÍ denken dat het hier zo prettig is. Natuurlijk, wij tíg§en rustlg , wat buiten de
Gnrust van de stad en dicht bij de natuur, maar het terugzien op een jaar wijkraadswerk
maakt toch ook duideliik dat er nogal wat reden is te vrezen voor aantasting van deze"gouden rand".

REDACTIH
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'vVinnie Bartlema
3ep Heijnes
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Wij stelden u uitvoerig op 6o hoogte van de piannen
van de Gemeente en de vclornemens van de
Provincie, zoals die in het n:werp Streekpla:.i voor
onze regio zijn gepubli*:er(, ilp dit'ogenbiii.r w*rdt
binnen de Gemeente uen ontw*rp bestemmrngsplan
voorbereid, waarin de huízenbouw in het gebieo len
noorden van de Brouwersvaaft in detaii :ai wor,)en
uitgevrerkt. Zoals de zal<en er ni.i vooi staan zuiien wic te
zijner tijeÍ tegen dit cntwerp p:a"r bezwaar maker:, en
wei ncg steeds op grond van heï ai'gument cjai ir:c*re
bebouwing, die het I-uinLrouwgebieC als zorJanig
aantasl ,uit den hoze is en diert ie wcrden vccrk.,n]sn.
Ons bezwaar tegen het *lrtr,v:rp-urovi nci ai e st reeiiplan
is nog in behande!inE. ir.:r: wÍellËn a,f i:i Jeze
besturirslaag weliicht 1*cï irr.:: a;l_Jline:e o!.e iJ van
niet-bebouw!ng van de. ove?'r-t;ing§zxne tuSSeI juirren
en statlsrand ook vocr "ons" deel daarvan :ai laten
gelden.

LICh{TMASTEN CIP TËNzuE§FARK

Nog vers in het geheugen ligt bij iedereen cnqetwljtetd
de aanvraag van het tennispark Euinvliet, beter beg,;,::*d
als "Faase", voor de bouw van 1B iichtrnasten van **lk
16 meter hoog" Noq zeer Kort geleden verscheen in
het l"laarlerns Daghlad een i-lit,,roerig artikel over de
plannen en aktiviteiten van de !reer Faase. l.Jaast die
voor de verlichting loopt ei" inmidcjels ook een aanvíaag
om in het "ciubhuis" te mogen wonen. Bewonlng is
slrijdis met het bestemmingsplan, dit zai"daarom
moeten worden veranderd" De wijkraad is van mening
dat er op het ogenblik geen reoenen zijn om die
verandering toe te staan; de schade vosr de landelijke
en natuurhistorisch zo waardevolle omgeving lijkt
zonder zo"n nieuwe ontwikkeling ai ernstig genoeg.
Het etebruik van het clubhuis voor allerlei ,,niet- tennis',
feesten en partÍjen moet daarbij niet onEenoernd
blijven. De uitspraak, die de heer Faase deed in het
Haarlems Dagblad van i decernber, dat...,, het gezeur
nu maar eens afgelopen moet zijn...,', vinden wij
onheilspellend voor de belangen van de omgeving varl
zijn tennispark, wij vinden deze mening echter op de
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- Hans den Nijs 24 5,4 g0
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eerste plaats zeer onverstandig!
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-, :: :i".e: ,waarin de Gemeente ons als wijk tenruille-=_ --rnen zijn, hebben vooralsnog tot een-. . -'.':rl ng geleid. [-let buurtgebouw aan rje
-- '- .. =-sii'aat staat er nog steeds niet. Éroblemën rnet
:: '- -: ering hebben tot uitstei geleid, wij hopen i*
:: - r:i.rCe jaarbeschouwing te kunnen terugblikken
:: _ : :pening i Prettig is het natuuriili( dat de
:: - :: -:eniskapeI intussen gesloopt werd, dit
,.1- _: :re-aanlrekkende krot leidt niet langer tot
a-;.'- . en OnrUSt.
I -. --gesteid is door de Gemeente de verbeterinE
, .' - = rvegdek van de Rollandslaan. Zoals u elders in
:: "':.i kunt lezen zullen wij gaan proberen daar
; , - ,: .,,'ar aan gedaan te krijgen.

C: 
= 
D NIEUWS

Hei zou oneerlijk zijn om in dit stuk alleen te klagen, er
zi;r ook een aantai goede zaken te melden. Tot het
gc:de nieuws behoort de opening van de
kinceöoerderij op de speeltuin. De wijkraad heeÍt daar
m:.urlijk zelÍ niet veel aan gedaan, maar wij zien het als
ee: aanloop tot een verder uitbouw van de tuin ,met
h€i cuurtgebouw, als een centrum van aktiviteiten in

Ve;':eugend was het succesvolle verloop van de aktíe
hl 'et gescheiden inzarnelen van huisvuil, zoals die
o16;1 andere in onze wijk bijwijze van proeÍ is gestart.
hr :: vorige krant kon u reeds lezen, dat de opbrengst
ra- je verschiltrende onderdelen boven venrvachting
B -:ien wij in het volgend jaar daar mee doorgaan.
Blij:r,n wij ook met het besluit van de Gemeente om op
zeer korte termijn een nieuw bestemmingsplan te
ma:.en voor het tuinbouwgebied ten zulden van de
Brc,lersvaart. Wij zullen ons zeker rnengen in de
dSr;ssie daarover. Wij gaan er alvast vanuit, dat er een
veii,g beleid zal worden vastgesteld,.zodat wildgroei
van allerlei bouwsels en aktiviteiten..".tot het verleden
zulien behoren.

MOGELIJK EEN NIEUWE

SPEELPLEK

De wijkraad heeÍt het coiiege van B en W van Haarlem
verzocht een speeigelegen;,eid in te richten op het
braakliggenCe terreintja d?t :;'ordi omsloten door c.le

Gillis Sehoslmeesterlaan-Pieter !Vantelaan-Wil!em
Buijspad. De aanleiding tot oit verzoek vormi rJe

mededelinE van de trr'ijrkgioep lncidenteie
W!jkvoorzieninEe* dat Ce gemeente voor kleine
prciecten als eerr trapvi*lcl1e, een speelvoerrzienirlg,
enz. over een apart pot:e teschiki De wijkraderi
kunnen onder hepaai'i"; '.':iJru'saioel , hei prcject mag
een beciraq van Í 12.50* - nisi ie co'.,en g:ran) een
bero*p cp dit potje doen. \lan deze mogelijkheid heeÍt
onze wijkraad, zoais te brgijpen valt, graag gebruik
gemaakt. Mochten B en W het verzoek inwilligen. dan
zal tot de aanieg van hi,; sneeiterrein uiteraard eerst
worden overgesaan i*r, ,t i rner de onwr:nenderi
overleq over de coïërete ;nvulling zai zijn gepieegd"

F.i-{"

Bij een jaarwisseling horen goede voornemens. Die
hebben wij ook gemaakt: wij zullen naar beste
vermogen ook in 1987 de belangen van de wijk
proberen te behartigen. Wij kunnen dat.echter niet
alleen, wij hebben dringend behöeÍte aan versterking,
aan "vers bloed". Zowel in de wijkraad als in de
werkgroepen zijn er open plaatsen. Als u belang-
stelling hebt om aan een oÍ ander onderdeel mee te
werken, aarzel dan niet en neem kontakt op met een
van de wijkraadsleden.

Tot slot wenst de wijlkraad u allen

l- _: - 
'f
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tuVI"! ffiAAf-l DGCIH, }ËELP CNS
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Het verkeer vormt -hoe belangrijk ook- maar een deel
van de problemen die zich in onze wijk voordoen.
Daarom is destilds besloten een verkeerscommissie
(die op het ogenblil lrestaat uit twee raadsleden en een
wijkbewoner) te vragen de verkeersproblemen te
onderzoeken en voor te bereiden voor een
bespreking in de wijkraad. Deze verkeerscommissie is
begonnen met een inventarisatie van zaken die
aandacht behoeÍden. Uiteraard kon niet alles tegelijk
bekeken worden.,Dus werd nagegaan wat belangrijk
en urgent was.

DE VIJVER VAN DE ROLLANDSI.AAN

Als een van de eerste zaken werd de verkeerssituatié
rondorn het vijvertje op de Rollandslaan bezien. primair
ging het om de zeer slechte bestrating en het daardoor
veroorzaakte dreunen in de huizen rondom. Maar
.......daarbij komt nog dat de huidige verkeerssituatie
"uitnodigt" tot hard rijden op de Vlaamseweg en via de
"cliicane" ook langs het vijvertje. Gevolg: nog meer
gedreun !

Het wachten van bussen, vaak rnet draaiende motor,
naast de spreekkamer van dr Oosterhuis (vroeger
stond de bus daar niet!) roept niet alleen irritaties op bíj
hem en zijn patienten, maar belemmert ook het uitzícht
op verkeer dat (van rechts!) de Gillis Schoot-
meesterlaan uitkomt, richting Rollandslaan. Al met al
ger\oeg om de gemeente (al aan het begin van dit jaar)
le vragen om asÍaltering en herproÍilering van dat
gebied. Helaas, geen antwoord. Wel de mededellng,
dat dit verzoek hoog op het investeringslijstje voor lgBT
van de gemeente was geplaatst. Resultaat: het gíng
niet door! Ten slotte heeÍt de wijkrtaad in september
de raadsleden maar eens aangeschreven. Afwachten
'ln hopen maar! Elders in deze krant kunt u lezen rJat
Ce zaak er intussen zeer somber uit is gaan zien.

RAMPLAAN-KOHTE ZIJLWEG

VÉ{ru mffi Vffiffi${ffiffi ffi§ffiCIMtur§S$EË:

LOSSEN BIJ DE COOP.SUCO

EENRICHTINGVERKEEH.

ln smalle en/oÍ bochtige straten wordt
èènrichtingverkeer vaak als DE oplossing gezien. De
Denijs van Hullelaan is zo'n heet hangijzer, waarover
steeds weer de suggestie van èènrichtiàgverkeer
opduikt. De vraag van de verkeerscommissie in onze
wijk is echter: moet dit nu wel? ls de verkeersintensiteit
nu echt zodanig, dat er ieder ogenblik problemen
ontstaan? Is bij "sociaal'parkeren - zie ons andere
artikel in deze krant over dit onderwerp- het probleem
nu eigenlijk wel zo erg?
Zonder nu direct een echte enquete in te stellen zou
de verkeerscommissie de mening van de bewoners
wel eens willen lÓren. BeloÍ schriiÍ ons eens!

Er ligt nog een aantal -problemen" dat de aandacht
vraagt. ln de wijkraadsvergadeÍing van december heett
de verkeerscommissie enkele aanbevelingen aan' de
raad gedaan.

BEN'§IJS VAN HULLELAAN: PAHKEHHN

ffimg"B sË wffiffit ffiffiffih§emerft
amr

HfiH--#

Zo levert het parkeren op het trottoir in de bocht van
de Denijs van Hullelaan Ooorgàngsproblemen op voor
bijvoorbeeld moeders met kindenragens. U vindt
elders in deze krant uitgebreider aandacht voor dit
probleem.

Een tweede punt van studie was de uitmonding van de
Ramplaan op de Korte Zijlweg. Een onoverzichtelijke
verkeerssiluatie. Alleen ..... het is Bloemendaals
gebied. Niettemin is Bloemendaal over deze zaak weer
eens benaderd. Weer eens, want enkele jaren
geleden heeÍt de wijkraad al een voorstel tot
herproÍilering van dit gebied voorgelegd gekregen.

afwijzend, wegens gebrek aan geld. Echter met de
zeer duidelijke toezegging, dat de wijikraad ats het
zover is volledig bijde zaak zal worden betrokken.

Vrachtauto'S op het trottoir aan de zijkant van de Coop
om te laden en te lossen: een gevaarlijke situatie. De
Coop zelÍ kan hier weinig aan doen. De verkeers-
commissie zal de raad voorstellen om de gemeente te
vragen de parkeerplaats ter
hcogte van de teleÍooncel aldaar tot los- en laadplaats
(bijvoorbeeld van 8.00 tot 17.00 uur) te maken.

Over nog enkele andere kwesties zal begin lgBT aan
de wijkraad advies worden uitgebracht.

Vervotg op pagina 7
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GFLOSSENG: SOCIAAL PARKËREN

3nze wijk is ontstaan in de tijd, dat een zÖ grote

,;itbeiding van het autobezit als nu het gevai blijkt te zijn

nog niet was te voorzien. GevolE: doorstromings-
moeitilxneden èn parkeerproblemen. Naar voor de

automobiiisten. Maar als het'er dan ook nog op uitdraait

dat de voetgangers er last van hebben, dan wordt het

toch wel een beetie te veel van het Eoede. Voorbeeld?

De Denijs van Hullelaan heeÍt aan de zuidkant een vrij

scherpe bocht met aan de beide kanten huizen. En

oaar gebeurt het, dat de auto's op het toch al smalle

trottoir worden geparkeerd. Voetgangers kunnen er

dan moeiiijk door. Moeders met kinderwagens !"noeten

over de rijbaanl Niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk,

omdat de bocht in zo'n geval slecht te overzien is. Nlaar

onze mening is dat niet nodiE. Laten we nrèt eikaan

proberen "het netjes te doen" en desnoods iets

vercler te lopen in plaats van precies voor de deur ult te

stappen. En is al zÖ veel gereEeld in de huidige

maatschappii, dat niemand behoeÍte heeÍt aan wèèr

extra bordjes, zoals in dit geval een parkeerueÖod.
I\lèt elkaar hetekent ook, dat wer §an'ien
verantwoordelijk zijn. Dus dat we aanvaarden dat een

buunnran oÍ vrouw ons op de vlnEers tikt (zachtjes en

beleeïd) als wii of snze bezoekers eens een Íout
maken. De wijkraad EelooÍt, dat socialec wil en het

accepteren van een "sociale controle" meer kan

uitwerken dan verbodsbepalinEenl.
Ga met een goede daad het nieuwe jaar in. En bedenk
wei, dat dat jaan'niet alleen tllt lianuari bestaat'

Succes, voorspoed en geluk in 1987! Bob Meiilis'

ln het vorige nummer van de wijkkrant vestigden wijde
aandacht op het feit, dal een groot aantal vormen van
dienstverlening in Haarlem voortaan dag en nacht, op
alle dagen van de week, beieikbaar is. Deze nieuwe
situatie is nu ook vastgelegd in een zeer'overzichtelijke
Íolder. Wij zouden die graag bij deze wijkkrant hebben
gevoegd, ware het niet, dat de uitgeeÍster, de
Stichting Welzijn Haarlem, niet over het benodigde
aantal (zo'n 1000 exemplaren) beschikt. Diegenen die
de Íolder toch graag bij de hand willen hebben, kunnen
die echter bij genoemde stichting aanvragen. Het
teleÍoonnummer is :3193 18. Het adres: Spaarne 72.

E.H.

Wenken in Dulnvlset

Ofr het moment dat u cit ieest hebben iruij er alweer
twee zaterdager, opzitten. Onder andere het
schoonrnaken van het stux *errein dat wij vorig iaar
nieur,,r hebben ingeplant heeft op het programma
gestaan. Het was verheugend om te zien dat verreweg

r1e meeste van de jonge i:omen, die wij geplant
hebben, het tot nu toe goec reen. de tamelijk droqe

zomer dus goed cjooistaa'; hebben' Laten wij
overigens hopen dat oe nisuurre heuken op de
Ëiswoutlaan het evengoec zillten cieeri.

lniussen zijn ool. de \./oi;eí-rce zaterdagen waaroL:

§eivsrk1 zal worden vasii-.:sie!cj, dr.:s pa.k de agenrJa'*

er"i noteert u gert.lst:

ZATERSA:..
ZA'I"ËHB,&i..;
U ATERBÉ.;

&q*

JANUARI
FEBRUARI
MAART

17
7

14

Als vanouds veÉamelen wiiom negen uur bijde poort

van Duinvliet..
Namens deí koordinatie van de werkgroep wens ik

iedereen prettige Íeestdagen en een gelukkig en

voorspoedig 1987 Hans den Nijs

De plaatsing van een kerstboorn op het plein van de
Ramplaan brengt ieder jaar weer veel kosten mee.

Kosten die niet op de gemeente kunnen worden
verhaald en waarvobr de wijkraad dus epn beioep op
de kas van de Stichting Flamplaankwartier moet doen'
Dit jaar heeÍt men zich echter over de prijs van de boonn

geen zorgen over behoeven te maken. Tuincentrum
Myriantha, dat de wijkraad blijkbaar goed gezind is,

heeÍt nl. een gratis boom aangeboden! Een prachtig

aanbod, dat natuurlijk in dank is aanvaard. E.H.
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Haarlem, B decemirer 1986.

Aan : Wijkraad Ramplaankwartier
Van: P.C.J.Speet,

Rollandslaan 89,
2O!5 GH Haarlem.

Onderwerp: Wegdek Rollandslaan langs de vijver

Geachte wijkraad,

Over bovengenoemd enderwenp is al erg veel gezegd, veei geschreven , rnaar er is door
Cpenba.r* Werken helemaai rilets gedaan. Volgens een woordvoerder van de gemeenle zal er
ook niets gedaan worden. ln het beleidsplan van de gemeente ís de vernieuwing van het
weqdek tot en met 1992 verdwenem.

Het plarr tot vernleuwing gaat bij de gemeente kennelijk in drie Íasen. In i985 werd gezegc
nrreiqelijk e!nd 1985. ln !986 werd toegezegd dat het in 1986 ais stelpost zou worden opgenomen
En nog vsör l9B7 wordt gezegd, dat er voör lgg3 niets meer zal gebeuren.

Dat er ieXs moet gebeuren is voor de bewoners langs de vijver v'an de Rcilandslaan heel duldeli1t.
maar rjan niet in 1993 , maar nu! De vraag is hoe de verantwoordelilke wethouder onder druk
gezet kan worden om aisnog heel snel iets te doen, daar in de huidige situatie het zeer
f requente (busiverkeer de huizen verder zal beschadlgen. De procedure om met blokkades de
gemeente iets aï te dwingen is tegenwoordig heel gebruikelijk, maar vooi'icpig zoeken we naar
een eiegantere aanpak. Welke is nog niet duidelijk, maar overleg met de wijkraad kan hier
rnisschien richting aan geven.

ln aÍwachting van een reactie,
hoogachtend,

Peier Speet

I

t liASCl-lRlFT va n de WIJKRAAD

Wij hebben navraag gedaan bij de Gemeente en eveneens te horen gekregen dat tot 1992 niel
op verbetering hoeÍt te worden gerekend.
Gezien ije ernst van de situatie zien wij absoluut niet in waarom nu juist hier, in onze wijk, zo
langdurig zou moeten worden aígeweken van het al iaren gevoerde beleid om alle busroutes te
asÍalteren. Dat beieid komt immers niet nergens vanciaan !l
Op de u;ijkraadsvergadering van januari zullen wij ons beraden op akties, die de weïhouder en
zijn adviseurs ervan zullen;"noeten overtuigen dat een andere prioriteiissteiiing noodzaak is.
Wij nodigen aile belanghebbencien nu reeds uitdrukkelijk uit om cleze vergadering bij te wonen :

zonder uw massale steun kunnen wij weinig bereikeni
rleï begint erop te lijken dat wij als wijk achtergesteid worden zodra er een voorziening moei
rvorden getroÍïen Wi1 zouden dit ldee niefgraag opnieuw bevestigrJ zien.

F
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l-ood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Cras - en waterinstallatieS
Qentrale verwarming
Riolerinoen
Compb[e badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhorrd c.v. i nsïallaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
c*enrooriikosten @mU

i,loonbrTtirdordaan 26
zCIsHK l-laarlein
TeEbon023-246208

i,loorder Tunclcrplaan Sul
20l5HLFlaarbm
TeleÍoon tZ3-%2344

\ Pgnqker,
groente.fruit

Romptoon 42
Zijtweg 115
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E
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o

I i!:::r!r:r:_

q#. van der {ind"n & 2."
Aannemere von'rettrurluc- ondeóouda.

on nleuwtrourmrhen

Àfhangen van ramer €rr detrren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparatles'
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kagten
Garages boutren
Houtdraaiwerk
Isolerende beglazlng
JaarllJks goten schoonmaken
Keukens 'leveren en plaatsen
Lanrbrlse.rlngen maken

Itletselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
O ook moelllJk werk
RLolerÍ nE vernlèuren/ontstoppen
Schoqrsteenvegen
Tegelwerk
UltbLkken van voegwerk
Voegen'van geve!.s
W rndbetl,nunerlngep./wandl sol atle
X cnet kerstnnls werken we ntet
I,Ieeren konstruktles
Zol.ïers leol-eren

Hcndrtk Roozcalarn 25
20t5JM Hcarlcm
Tel. 023 : 2rf t3 t6
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VOOR FYSIOTHEHAPIE .NIEUWE BEHUIZING

Na een grondige verbouwing heeÍt de voorrnalige
kruidenierswínkel van de heer'eh mevrouw Van
Schooten in de Noorder Tuindorplaan een andere
bestemming gekregen" Op 2g november verruilde
lnstituut voor Fysiotherapíe Eízerna zijí vestiging in de
Pieter Wantelaan namelijk voor dit pand.
De receptie die om dit heugtijke Íeit te vieren op die
dag van 3 tot 5.ter plaatse iverd gehouden, trok een
overweldigende belangstelling. Ontelbaar waren de
bezoekers die de heer Eizema en zijn collegae
mevrouw Dillo en de heer Bonekamp hun
gelukwensen kwamen aanbieden en van die
gelegenheid gebruik maakten om de nieÈwe
accommodatie 'te bezichtigen ( en daar hun
bewondering over ui t te spreken). Ontelbaar waren
ook de bloemen en de bloemstlrkken die het trio in
ontvangst mocht nemen. De wijkraad, die eveneens
vertegenwoordigd was, wil niet nalaten ook langs deze
weg nogmaals de wens uit te spreken, dat de drie
Íysiotherapeuten bij de uítoeÍening van hun mooie en
nuttige beroep veel plezier aan deze nieuwe behuizing
mogen beleven.
Het instituut draagt voortaan de naam: Fysiotherapie"Elswcut". 

E.H.

l-

\

SHil{THmKLAeS E$,1 pE BUURT

Beschenen door eeen stralend decemberzonnetje
en omringd door vijftien groie en kleine zwarte pieteh,
deed Sinterklaas op 3 december zijn intrede in het
Ramplaankwartier.
De Sint arriveerde in een schitterende open witte M.G.
met chauÍfeur. Na een rondgang door de buurt ging
het richting Bejaardenhuis "De Atinkert". Oaar werO Oó
Sint onderc luid gezang binnengehaald. tJa eeÀ
enthousiaste samenzang van oud en jong, een lekker
glaasje limonade en het schudden vàn vete handen,
vertrok de Goedheiligman richting speeltuin. Daar
zalen zo'n vijÍ en veertig kinderen , die eerst van een
Íilmvoorstelling hadden genoten, met kloppend hart te
wachten. Ze werden niet teleurgesteld. Sinterklaas
had voor alle kinderen een cadóautje meegebracht.
Kodorn , een feest voor jong en oud! J.B.

I
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Krjk. gewone
lurdsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
al (zie plaatje 1).

Echt stereo kan je dan
alleen maar horen op één
plek tussen de boxen in.

Nlet Bose Direct/
BeÍlecting luidsprekers
daarenlegen bereikt het
geluid u voor een groot
gedeelle via ref lekties
tegen de wanden van uw

kamer (zie plaatje 2).
Zoals dat in werkelijkheid
bij een' live' uitvoering
ook gebeurt. Dankzij

Bose's unieke

Direct/Ref lecting
systeem hoort u stereo in
uw heie karner !

Overtuig u zelÍ door 'n
demonstratie bij ons en
ook u zal krezen voor Bose

Want met Bose luid-
sprekers komt elke stereo
installatie veel beter tot
z'n recht. Er is aleen
Direct/Bef lecting luid-
sprekervanaÍ f 279,-

§§ Bes§

De nieuwe BOSE 201. De meesl
r o'r'n,nto e- voo'deliqe na1 eÍ om
volOp 1e.0ef ie1en van het rLrinrtelrlke
eÍÍeq1r'i,r D;recl/BeÍ eclinqstereo
Levr,'iraar rÍr nolen en zwart met
51rr;rr ROSF qaranlrel
Advresprls per

slLrk 349 ' BIJ ONS

§§ &ssffi

De nieuwe BOSE 205. Kompakt en
ekonomisch Direct/ReÍlecting luid'
sprekersysleem De ruimtelijkheid
van het geluid is alleen vergelíjkbaar
met een ive konsert Verknjgbaar in
noten en wit Met 5 jaar
BOSE qarantie, n
.,,ir," eïrcnJs iETqrr-

De nieuwe BOSE 301. Biedt u
een kwaliteitsniveau in geluid waar
konventionele boekenplankboxen
niet aan kunnen tippen. Verkrijgbaar
n 7 kleu rva rianten. lvlet 5 volle jaren
L:OSE garantie I

Alviesprijs per
sti,k 599,' BIJ ONS

ffiffire

xpw*- &§9,-
@

tsetten' sound thrmwgh neseareh

ffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiw
gm§usrd ffisr fue#§d

Leidsevaart 13O
HAARLEM

o23 -323787
IN UW HELE KAN/ERIEINDELIJK STEREO
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WIE BËHGT' DE BOOT IN DE BROUWERSKOLK ?

De Brouwerskolk is al heel oud en in de loop der jaren
sterk veranderd. Vroeger zal er heel veel vis in. Het
water dat uit de duinen kwam was en is dan ook heel
zuiver. Als kind heb ik. hoewel dit in feite niet mocht,
vaak in de kolk gevist. Helaas, de koude en lange
winter van ls52 83 heeÍt veel vis gedood. Snoeken
v,an ruim een n'eter. goudkarpers, enz. zaten toen
vastgevrcrEr ,: let meters dikke ijs. VanaÍ die tijd heb
ik met esi aa:ial visvrienden weer vis in de kolk
urtger=: e: :ck weer gevangen.
lc.:' - - :€.angstelling voor de natuur, die mede door
:: -:: e orngeving werd on wordt bepaald, ben ik
:::: rs a,s iuinman bij de heer Srnidt van Gelder op het
:-:;:ed Belvedère aangesteld. Op een keer in de

r., -::Í ioen er bomen moèsten worden gerooid, heb ik
sanen met de hooÍdtuinman het plan opgëvat orn "de
boot", die midden in de kolk op de bodern ligt, naar
boven te halen. Deze boot is indertijd speciaalgemaakt
om de kolk uit te baggeren en vrij te houden van
waterpest . Tijdens de tweede weréldoorlog hebben
de duitsers deze geheel ijzeren en nog in redelijk
goede staat verkerende boot laten zinken. Met behulp
van een tractor en een lier hebben we geprobeerd
vanaÍ het wandelpad aan gemeentezijde de boot eruit
te trekken. Daarvoor ben ik (midden in de winter dus)
het koude water ingegaan om de lier te bevestigen.
Toen ik het water weer was uitgekomen, heb ik me in
de cabine van de tractor weer kunnen venrvarmen. Na
een tijdje knapte de kabel en van berging van de boot
kwam dus n'iets terecht. AchteraÍ begrijpelijk , omdat zij

OUDERENCOHTACT OVERYTEH

Zoals men in voorgaande wijkkranten al heeft kunnen
lezen, organiseeí dit contact op de dinsdagmiddagen
in "'t Zijltye" aan de Korte Zijlweg (achter de
Jeugdherberg) societeitsmiddagen. Daarnaast worden
voor het komende jaar ook bijzondere evenementen,
zoals een nieuwjaarsinstuiÍ op 6 januari, een lezing van
mevr. Slagter op 17 maart over Oud Overveen en een
bustocht op 26 mei, in het vooruitzicht gesteld. F.let
volledige programma voor de maanden januari t/m mei
is te verkrijgen bij de heer Elzinga, Midden
Tuindorplaan 5, teleÍoon 2428 10. E.H.

zich in de ioop van de tild natuurllik helemaal in de
modder heeÍt vastgezet. lk had dus eigenlijk eer§t de

',, jrouwax -}f*i*§'. Srv*c,

modder om de boot heen moeten weghalen. Een
andere keer misschien beter. Tot op heden zijn de
zwarte omtrekken van de boot nog vanaÍ "het
zwanennest" in het midden van de kolk te zien. Gaat U

er ook eens naar kiiken? R.Doezie.

DIk f.lSTENGENTRUM'ZUID-WEST

Flet Dienstencentrum "Zuid-West", dat zich, zoals
velen reeds zullen weten, door middel van diverse
activiteiten als vrijwilligersdiensten, Dursussen, het
verstrekken van warme maaltijden, enz. beijvert om
mensen vanaf 55 jaar te helpen zo lang mogelijk
zelÍstandig in eigen huis en buurt te blijven wonen, wil
graag wijzen op een inÍormatieboekje 1986/87. Het
boekje is kosteloos in de Van Oosten de Bruijnstraat 2,
op welk adres het centrum is gevestigd, verkrijgbaar.
\{anneer dit beter uitkomt, dan kan men voor nadere
inlichtingen nummer 32 42 6l bellen. E.H.

a1
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Te koop gevraagd of te ruilen:

legpuzzer-r,Yii;:.. ii00 stuf';:#s

Tel. 35 04 6l
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ELSWOUTLAAN''GERESTAUREERD''
Het besluit van de gemeente Bloemendaal was
gevalle.n en met grote daadkracht uitgevoerd. De
motorzagen en bijlen hebben hun werk gedaan: de
Elswoutslaan is gerestaureerd en behouden voor het
nageslacht. Althans, zo werd het genoemd op de
ope nbare commissievergadering.
De meesten onder U zullen het resultaat inrniddels wel
gezien hebben. Over een lengte van ruim 300 meter is
de Iaan volledig kaatgekapt. De zuidelijke helft van de
Els+cutslaan heeÍt veel wegEekregen van een
0c Ceruueg. t-{et zal vele tientallen jaren duren voor de
aan weer iets vanzijn oude luister en pracht teruE zal
i,ebben. De bomen zijn gesneulveld op advies van de
deskundigen van Slaatsbosbeheer. Bosbouwers,
opgeleid in db traditie van houtproductíe en
-opbrengst en niet in de sfeer van natuurbescherming
en landschapsbelÍoud. Hun advies overtuigde de
meerderheid vàn de raadsleden. De bornen zouden te
ziek zijn en in te slechte staat verkeren. Er nnoest
ingegrepen worden, immers, zachte heelmeesters
maken stinkende wonden. Eovendier-l in een goede
beukeniaan zijn alle starnmen ever: dik. Difitke en
dunne siarnmen naast elkaar Is geen gezíeht. tsinnen
de raadsconrmissie waren de kaarten geschud. De
voorstanders van een nneer geleidelijke en
voorzichtige aanpak hadclen geen schijn van kans. Als
dogkjq vqgr h9! bloeden werd het aantat te kappen

ÖeUKelr :el:r :SrUOgeDiACnl ei-r .ríei.ï 1et -!,e.;,iii*l he1
noorcle:iike i'.ei van ce laan over vi iÍtierr raai.ie kappcft,
i=/ervangerr l'cor een rzoorstel ;e roccjzaak hiervoq:r
binnen vijÍtier laar te bezien,
I'Jaar mijn meninö zjrn de i-rieesie ieuken enno0i§
gekapr. lylet name de beuken aan de zijOe van heÍ
weiland waren prachtige exempla:.en; moi hun srotelakken hangenil over het Íietspad en de
aangrenzende slootkanï. Ze gaven een prachtige
lichtval, vooral in het voorjaar vlak nahet botten van de
knoppen. Bomen hebben de eigenschap nrooier en
karaktervoller le worden met het klimmen van de jaren.
Waarom kappen en niet wachten op een natuurlijk
sterven Van de bomen en het Opvullen van de gevallen
gaten? Na het bekijken van de zaagsneden van de
gekapte bomen ben ik alleen nog maar EestaaÍd in mijn
mening.
Niets van hartrot of slechte groei, maar prachtig.gezond
hout, afgevoerd naar een meubelfabriek? De jaarringen
van het laatste decennium lieten niets zien van een
slechte conditie. Zii waren enige millimeters tot bijna
e-.n centimeter dík; duidelijk dikker dan de jaarringen
van enige ejecennia ervocir. Een in Nederland uniek
iarCschapsmonument is onnodig vernield, het plezisr
van veie wandelaars en fietsers bedorven. lk vraag me
af of èèn van dr: verantwoordelijke ambtenaren of
raaCslecjen na een wandeling over tJe huidige
Eisrrycutslaan ilog met veel tevredenheid terugdenkt
aan zijni besiissing.
Het is te hopen , dat het resterende deel van de laan
een betere behardelirg krii$' 

Ferry Bournan

:



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

eenvoudig en dus geen rompslomp" Alle bestheiden
kunt u in een stevige cassette opbergen.

I
Automatische p,remiebetaliag
per rnaand, dus plezierig gespreid.
U wordt nmit meer overvalien
door hoge nola's. En u betaalt geen
cent extra. Een hele zorg minder. l

Soepele schade,afwikkeling en snelle
Het .chadefomulicr rs problrmloos
in te vullen cn meesral heht
u uw geld al na een paàr
dagen op uw trankrekening.

\

Zod,at ze

uitbetaling.

6
3

Alle documenten in hel,:ierc begrijpeiijke
laal. Dus geen moeriijL<c en ,ngc.riklietde
teksten. En de verzekeringen die dat

Stevige op.
bergcassette
voor uw
u:erzeke- "

ringspakket
Noort meer
zoeken
!'oor elke
verzekering
een aparte
hoes (met
kcrte be-
schrijving;
Kan zo in

, uw kreken-
kast.

4
Uniek systeem van drie lormulieren.
Cieen papierwinkel maar voor elke
rcrzekerrng nmit meer rjarr Jr rr.
Íormulicren. Altijd n dezeifde opzet.
En al zr:veei mogelijk vóór-ingevirld. ,

nodig hebben zijn
automatisch op blijven

West tilsdèrland

5
ULreniverzekerdvantop- 
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kwaUteit. GrorÈ en betrouw- o

Boe meer rnet de spaarbank die meer doet,
trare maatschappijen
vcxrr u. En tocir hebr

werken
u

aileen mct Ons te maken.Í

nutsspaarbank É
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MË,ER DAN 11g1YE T.EUW FIHT§Ef,{.VAKKENNíS. REPARAflES
O ALLE MATEN BAN$EN
O ONDMDELEN
O"TOEEEHOREN

ook voor ollc soortcn Phrlips glocilompen,
T.L.- buizc n en elektro-mclarióol
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