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Ramplaankwartier en omgeving, I december 1gg7: verbazing alom, het was
opeens winter. Sprookjesachtig zag de omgeving e r uit. Deze keer was het
plotseling niet nodíg om in de archieven te zoeken naar een mooie foto met
sneeuwsfeer. Dromen van een witte kerstmis kunnen wij dit jaar met de verse
herinnering aan deze verrassing.
Lalen wij hopen dat het silhouet van onze wijk nog lang ongeschonden zal blijven.
Wij bedanken Poppe de Boer, die - al vroeg op pad - aeie foto maakte en hem
belangeloos voor de wijkkrant aÍstond
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Kijk, gewone

luidsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
af (zie plaatje 1).
Echt stereo kan je dan
alleen maar horen op één
plek tussen de boxen in.
Met Bose Direct/
Ref lecting luidsprekers
daarentegen bereikt het
geluid u voor een groot
gedeelte via reÍlekties
tegen dewanden van uw
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kamer(zie plaatje 2).
Zoals dat in werkelijkheid
bij een'live' uitvoering
ook gebeurt. Dankzij
Bose's unieke

ur u-
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effecl van Direct/ReÍlecling slereo
Leverbaar in noten en zwarl met
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De nieuwe BOSE 201. De meest
komplete en voordelige manie, om
volop te genieten van het ruimtelijke

J

rn

demons::a: e: . ors en
ook u za ( ?t:^ ,,ccr Bose
V/a^: -e:3cse luidspre!,(e.s 1:- : <e slereo
instal a: e . 3: ::1e' toï
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De nieuwe BOSE 205. Kompak: er-,
ekonomisch Direct/ReÍlecling lu osprekersysteem De ruimtel lkhe d
van het geluid is alleen vergelijkbaar
met een Iive konsert Verkr igbaar in
nolen en wit Met 5 jaar
BOSE garantie
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De nieuwe BOSE 301. Biedt u
een kwaliteilsniveau in geluid waar
konvenlronele boekenplankboxen
niet aan kunnen tippen. Verkrijgbaar
in 7 kleurvarianten Met 5 volle jaren
BOSE garantie
Adviesprrjs per
sluk 599,- BIJ ONS
I
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Better sound through research

Leidsevaart 13O
HAARLEM
geluid en beeld
o23 - 323787
EINDELIJK STEREO IN UW HELE KAIMER!

RADIO KORREKÏ
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1987: een iaar

etm iit palen

Vol goede moed naar "88
wljkwederwaardlghecten achter ons en tradltlegetrouw Ïtíordt de
,,corzitter dan geacht bespiegellngen te àoen: vrollike het lleÍst, maar vaak genoeg lukt
zo,n man dat nlet, dat zutt-u dè aÍgelopen iaren ln het kerstnummer genoeg gelezen
,,,,èpr

llgt een jaar van

ook nog een
ls het dtt iaar nlet nodlg om ln dlt iaaroverzicht
van een
schriiven
het
krant
tot
vorlge
ln
de
oproep
kerststemmlng te ventreven. Aan de
is
gegeven'
wijkraad
De
gehoor
wlj-kbewoners
kerstverhaal ts dlt keer door twee
idee
het
zonder
doorgaan
nlet
kunnen
Wli
reaktle.
iarenlang
buitengewoon blli met deze
van veel meer
te hebben dat het wljkraadswerk ook leeft ln de buurt, de lnbreng
absoluut noodzakeliik. voor het

hebben. Gelukklg

buurtgenoten dan alteen de wljkraadsteden
komend iaar zal dat extra gelden' want...

ls daarvoor
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Aan de slag in het buurtgebouw
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Het buurUclubgebouw is klaarl!! Volgens plan is het
prachtige nieuwe gebouw op het terrein van de
speeltuin aan de Croesenstraat halÍ december
opgeleverd. Terwiil u dit leest ziin mensen (vriiwilligers'
jawel ook daar weerl) bezig om de laatste
werkzaamheden te doen en het in te richten' Als halÍ
Íebruari de zogenaamde tweede en deÍinitieve
oplevering door de aannemer zalziin gebeurd, moelen
de speeltuinvereniging en wii als wijk in de praktiik gaan
bewilzen dat wii zo'n investering in onze buurt waard
ziln. Wii ziin als wiikraad hartstikke blii dat er na bijna
,óuen laai ilveren nu een akkommodalie voor allerlei
aktivitelten beschikbaar komt. Maar...nu is het aan de
buurt om van dat gebouw ook gebruik te gaan maken!
Bij de enquete die wii in 1980 hielden, bleek dat velen
ideeën hadden. Daarom nu een oproep: als u iets wilt
gaan doen in het gebouw, kaartavonden, hobby clubs,
àansen, zingen oÍ gewoon rustige vergaderruimte
zoekt, meldt u zich dan bijJoke Blansjaar'

Hob bele n
Onder dit motto hebben wij de aÍgelopen jaren de
vervolgserie van de ellende rond het vijvertje aan de
Rollandslaan voor u verslagen. Elders in dil nummer
vindt u al een stukie over de inmiddels waarschijnliik
gereedgekomen asÍaltering: hoera!!
Eén waarschuwing zouden wii nog wel willen geven:
laten de automobilislen onder ons zich niet laten
verleiden tot te hard rijden op dat lekker soepele
wegdek. Tot onze spijt was het niet mogelilk een veilige
vooziening voor Íietsers in het plan te laten opnemen,
dat is lammer, maar laten wij dan wel zelÍ de wijsheid
opbrengen om voorzichtig te rilden.
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FIRE FOX FILMORGANIZATION
ZIJLU/EG /'3

Vertoning in eigen theater
(v.a. 10 personen)

Speciaal kindertarief
Gratis prospectus

HOEK PIETER KIESSTRAAT

IELEFOON

31
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Keuze uit meer dan
300 kinderf ilms

Besloten voorstellingen (Matinees)
Vredehoístr.

7,

Haarlem 023-314067

KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEERDEZAKEN IN HAARLEM E.O.
Deze mogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie

Reeds 26 laar een begripl

Voor inlichtingen: U.l.C., Piet Heinstraat 1
2014 AFI Haarlem. Tel.24 62 36.
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ieuw bestemmingsplan

r de loop van dit jaar zijn Ílinke vorderingen gemaakt
.t.et het maken van een nieuw bestemmingsplan voor
rel tuinbouwgebied. De wijkraad is vertegenwoordigd
n de ambtelijke werkgroep die dat plan uitwerkt. Zoals
iel er nu naar uitziet, zal een groot deelvan het gebied
n het nieuwe plan inderdaad open tuinbouwareaal
blijven. Langs sloten en wegen zullen vrije zones
,,;orden ingesteld en met de verschillende eigenaren
'.,an de grond zullen besprekingen worden gevoerd
',,cor het aanleggen van nieuwe wandelpaden. Deze
zcuden vooral door het zuidelijk deel van het gebied
iiLrnnen komen, zodat een aantrekkelijke aansluiting op

.e

buurt van het Duinroosplantsoen en een
::ndwandeling door Duinvliet zouden ontstaan. Wij
i;llen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.
len Íormele inspraakronde in het Ontwerp
3estemmingsplan valt in de loop van 1gB8 te

Leuke dingen
Er vallen niet alleen leuke dinlen te vermelden, dat ziet
u wel, maar tot slot wil ik dan nog de rommelmarkt in de

herinnering roepen: een waar Íeest van en voor de
buurt: zo willen wij graag nog wel een paar jaar
doorgaan. Laten wij hopen dat het nog tot schaatsen
komt deze winter: wij beloven een schaatsÍeest. De
intussen traditionele, Íraai verlichte kerstboom staat er
weer.
Met dit symbool van weerkerend licht, de zonnewende,
in hel hart van de buurt voor ogen, wenst de wijkraad u
een

Gelukkig en Gezond 1988

!!!

Hans den Nijs

erwachten.

,

Tennispark Duinvliet
-gewikkelde en langdurige zaken spelen zich nog
s::.ods aÍ rond de ontsluiting en de ontwikkeling van dit

::-rrspark. Menigeen zal met gemengde gevoelens
:,'er dit park zitten: natuurlijk is het aantrekkelijk om
:riker dicht bij huis te kunnen tennissen, maar zijn de
,"lcmende problemen nu echt nodig?
" : lgeleden heeÍt de Raad van State uitspraak gedaan
- :e kwestie van de uitrit. Na jarenlange juridische
::-,C waarin ook de wijkraad zich mengde, is nu deÍi- : ef komen vast te staan dat de situatie blijft zoals zij is.
le uitrit aan de Elswoutslaan blijÍt, de voetgangers
-:ang via het terrein van de Hervormde Gemeente blijÍt
::ii Tnaar in ieder geval komt er geen ontsluiting voor

:

:-i: s via het weiland langs het Ramplaanspad!

- = :eruchtmakende aanvraag voor de zestien
--:*asten heeÍt een voorlopig einde gekregen: het
:.-=='tebestuur heeÍt deze aanvraag afgewezen. De
.-l--:.tatie concentreert zich op de schade, die aan
-:r . :s:hap zor-i worden toegebracht en de inbreuk
:: l: :',racy, die de omwonenden zouden onder, -::- ,',/ j zijn verheugd met deze uitspraak van de
::*:= -t: er hopen dat het niet nodig zal blijken om
:: - : -,., ::: op het hoogste juridische nivo te moeten

Foto's Fom melmarkt
Tijdens de braderie/rommelmarkt is er een aantalfoto's
gemaakt. Bij redelijk weer zullen deze Íoto.s na de
kerstdagen op een bord voor de winkel van Korving
worden tentoongesteld. Daar zal ook een ton staan
waarin u nabestellingen kunt deponeren. Deze nabesteliingen kunt u doen door op de eveneens aanwezige enveloppen de gewenste nummers én uw
naam en adres op te schrijven en het verschuldigde
bedrag in die envelop te doen. Wij zullen dan voor de
aÍwikkeling zorgen.
Alleen bestellingen waarvoor betaald is, zulten in

behandeling worden genomen! lnlichtingen kunt u
krijgen bij Joke Blansjaar.
J.B.
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TUL: "Bedankt allemaal"
gevoelde dankbaarheid in woorden tot uitdrukking te

- ::-

: - s sedert I november jl. hebben teruggetrokken
-,:crlopig- bescheiden vertrekje in Haarlem, in

:-,i a:-:

r.rg

van onze delinitieve huisvesting in Hoofd-

t':': r de omgeving van onze kinderen, mijmeren wij
-:; steeds na over dat grote Íeest op die zaterdag, dat
a'scl'eid dat U ons bereidde.
.: a^ ,'ankelijk wilden wij het lieÍst met stille trom vertrek=^ ,vij zijn nu eenmaal niet van die Íeestneuzen, U

-;-: .ns toch wel?- maar na enige aandrang hebben wij
:-s aan een ofÍicieelaÍscheid niet willen onttrekken. En

,,,

nebben daar geen spijt van. VijÍtig jaar in een
setrekkelijk besloten buurtschap, dan gebeurt er toch
ets, dan ga je meeleven met het wel en wee van de
Tensen, je geachte clientele, die je bijna dagelijks
.ntmoet. Buiten alle venrvachtinE dat aÍscheid. Brieven,
: oemen, kado's, al stonden deze in de schaduw van

i'r/ hartelijk

persoonlijk medeleven door uw
a'scheidsgroet in onze zaak. Het is moeilijk om diep

brengen. Daarom alleen maar dank, heel veel dank!

De Wijkraad Ramplaankwartier danken wij voor zijn
o.a. door ons in de wijkkrant in het zonnetje te zetten, maar in het bijzonder voor de wijze
waarop de voorzitter, Hans den Nijs, ons zo vriendelijk
en gezellig toesprak. En niet in het minst voor de zo
rijkelijk gevulde envelop, inhoudend een cheque ter
waarde van Í 1150,-, welke hij ons namens velen uwer
inspanning,

aanbood.
Wij hebben vijÍtig jaar getracht U zakelijk van dienst te
zijn, in gunstige en in ongunstige tijden. Wij vcrkochten

U brood, opdat wij ons brood konden verdienen. Uw
vriendschap was daaöijtoegiÍt. Geruime tijd zullen wij
nodig hebben ons in de rust, welke wij nooit gekend
hebben, in te leven. Eindelijk de tijd om meer intensieÍ
in dankbaarheid aan U te kunnen denken. Wees
daarvan overtuigdl
Met vriendelijke groeten,
Hert< en Co Tullenaar
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',la december worden de gebruikelijke
sccieteitsmiddagen op dinsdag van 2 tot 5 uur in "t
I tje aan de Korte Zijlweg voortgezet. Er zijn enkele
- lzonderingen. Zo zal mevr. Planken op dinsdag 2
':!".:an, aansluitend aan een Heilige Mis, die om't0 uur
:39 nt, iets vertellen over het onderwerp "Voor-

: :. ngen voor ouderen in Overveen, Bloemendaal en
-aa:em". En op 15 maart houdt mevr. Slagter uit

DE BLINKERT LOTERIJ
Er liggen bij de Blinkert nog turee prijzen op U te
wachten. Hebt U nummer blauw 164 oÍ blauw 185 dan
kunt U uw prijs daar gaan ophalen.

(j 4>
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I.

er,,een een lezing over het onderwerp "Elswout hoe
s ontslaan, hoe het vroegerwas en hoe het nu is".
seizoen wordt op 31 mei aÍgesloten met een
:-siooht naar Texel. Nadere inÍormatie wordt graag
.:'strekt door de heer Elzinga, Midden Tuindorplaan 5,
24 18 10.
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Het ga U allen goed!
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OCIETEITSMIDDAG EN
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Het malle-ballenÍeest
Ziezo. Dat is de laatste. Voorzichtig hangt lrene de
laatste bal -die met de zogenaamde sneeuwvlokjes
erop- aan de onderste tak van de kerstboom. Hè, mooi!
Ze doet een stapje achteruit, kijkt. Ja hoor, de boom is
wéér mooier dan verleden jaar .... en dat is ze ieder jaar,
warempel. Alles hangt erin: de rode ballen, de witte en
die ene döorzichtige..." Het vogeltje met de lange
§taart, de houten sterretjes, de kleine rode strikjes

....Het sneeuwhuisje, het glittermannetje, ja, werkelijk
alles. CIok de knutselwerkjes van verleden jaar, van
sehool, hangen er prachtig tussen. Fijn, kerstÍeestl
l-ornmie en rnarnma komen naast lrene staan. De bank is

wat opzijgeschoven, zodat de kerstboom precies mooi
in de hoek past. Buiten, vanaf de stoep, kan je hem al
zien staan. ïommie knijpt zijn ogen tot kiertjes. "Hè
mam, net echte kaarsjes", ontdekt hij.
hllarnma lacht. "Als het écht eerste ke,stdaE is, heb ik
óók een paar échte kaarsjes", beloott ze, "die zullen we
er dan tussen zetten, ja? Zeg jongens, wat zullen we dit
jaar in de top doen? De ster? CI de piek?"
Dat is moellijk kiezen. De ster, de piek ... ze zijn allelei
even mooi!
Verleden iaar hadden we de ster, mam", herinnert lrene
zieh ineens . "Nou, dan is dit jaar de piek aan de beurt!".
Dat is zo. Mamma schuiÍt de keukenkruk dichterbij en
héél vsorzichtig schuiÍt ze de piek bovenop de
kërstboCIm. Prachtig!Zo, nu is weftelijk alles klaar.
hriaar dan gebeurt het. Mamma wil nèt de lege dozen
opstapelen en naar boven brengen, als Tommie het
ziet.
Eaar, in het hoekje van de platte doos, daar ligt nog wat.
ln een oud verÍrommeld servetje ".. wat is dat? ls dat
geen kerstbai? Ja hoor, daar ligt nog een bal.

Tommie, lrene en mamma buigen zich voorover,
schuiven het servelje opzij. "Bah! Wat een malle ouwe

bal!" zegt lrene meteen. "Laat maar liggen, daar is
niks-an!"

Mamma tilt de bal op. lrene heett wel een beetje gelijk.
Er iets niets glimmends meer aan, aan deze bal. Hij is
van een soort rood, dat je nooit ziet met cie kerst, en
doÍ, met hier en daar al bruine viekjes van de
ouwigheid. Er zit wat opgedroogd kaarsvet geplakt aan
de zijkant en waar je hem op moet hangen is er zelÍs
een scherfje uit. lrene heeÍt gelijk: dit is een malle,
ouwe bal.
Mamma wil hem terugleggen. Maar Tommie trekt ineens
aan haar trui. "Ach mam ....Hij slikt en gaat verder: "Mam,
ik vind - nee, da's ongezellig, weer in de doos. Mag hij

niet daar, een beetje achteraan? Aan de kant van de
muur zie je hem bijna niet, maar dan hoort hij er töch
een beetje bij ...." lrene snuiÍt, wil lachen. Maar mamrna
kijkt ïommie even aan en ze zegt: "Je hebt gelijk, ïom.
Kijk hier, dat lijkt me wel een goed plekje." En ze hangt
die malle, ouwe bal voozichtig tussen de takken, een
beetje naar achteren.

Donker is het nu in de kamer en stil. De gordijnen zijn
dicht, de lampen uit. ledereen is weg, boven, slaapt.

Maar door het bovenraampje schijnt nog wat

lantaarnlicht de kamer in, precies op de kerstboom. Stil
en ongezellig staat hijdaar in zijn hoekje.
Een zacht zuchtje klinkt. Een zacht zuchtje? Ja,luister
maar:nög eens, wat harder nu. Wie is dat? De kamer is
leeg. Het is ... hoorl Het komt vanaÍ de kerstbcom. Het
komt vanaÍ de achterkant van de kerstboom, vanuit een
weggestopt plekje, vlak bijde muur. Het is .. het is de
oude kerstbal, de malle ouwe bal is het die zucht!
Och, hadden ze hem maar in de doos laten liggenl

Daar, in dat donkere hoekje van de doos, was het
eigenlijk nog beter dan hier. aan de achterkant van de

í
i

)

kerstboom. Hier voelt hij zich cngelukkig, zö
ongelukkig! Want zeg nou zelí wat is er erger voor een
kerstbal dan àchteraan te hangen in de boom?

t

I

/

[{elemaal achteraan?,. En steeds maar weer hoort hij
die andere ballen de mooie de g immende, de ballenvan - vooraan: hoe pracrt g ze zichzelÍ wel vinden en
dat ze weer zo'n uitgekie:C oiekje hebben, natuurlijk

voot'aan. En hij hoort ze laclen en Íluisteren, en
stiekem achterom klken raar iem die malle ouwe bal..
De oude kerstbal zucit rog eens Ja vroeger.. vroeger
was hilook mcoi 6r glm'i'end er.r hing hijookvooraan.

I
I

En - de oude bal slikt- toen heeft hii ook die malle ouwe
spiit' wat
Oàtt"n - van -achterin uitgelachen' O, wat een

bal'
óËn-spiit heeft hij nulWànt nu is hii zelÍ zo'n malle
beetie
een
weer
ineens
zich
hii
voelt
toch
tUàrr'-'"n
trots- nog stèèds een kerstbal, dat wel'

speelt ".. aÍ en toe hoor je een tik, en je hoort steeds
weer hetzelÍde ... maar iedereen, iedereen lacht. En
hola! De oude kerstbal springt nog maar net op tiid
opzij: daar komt een hele sliert kerstballen aan, met
vlekken erop, en stukjes eruit, en dofÍe plekken overal,
een hele sliert malle ouwe ballen ... maar iedereen,
iedereen lacht.
"Kom", hoort de oude kerstbal roepen, en vóór hij het
weet, danst hii méé in de sliert en lacht en lacht!
Het is kerstfeest.

Pappa leest een mooi verhaal en lrene en ïommie
zitten dicht tegen Mamma aan. Tommie hoeÍt nu zijn

ogen niet dicht te knijpen: er staan een paar échte
ó

Opeens schrikt hij. Wat is dat? Zachte trippelgeluidjes
komen dichterbij, steeds dichterbij. Kijk, waarempel,
daar loopt Mientje Muis. De oude kerstbal kent Mientje
Muis wel. Vroeger, toen hij nog mooi en trots was, en
vooraan hing, kwam Mientie Muis óók altijd langs. Ze
scharrelde dan wat achter de kerstboom en was dan
opeens weer verdwenen. Ach, vroeger lette hij er niet
zo op, maar nu luistert hijtoch een beetje extra. En o,

kaarsjes in de kerstboom. Tommie buigt zich wat opzii.
Die malle ouwe bal ...ia, hii hangt er nog, natuurlijk.
Maar ... vergist hii zich? Het liikt warempel net, oÍ die
oude kerstbal het mooist, het vriendeliikst glimt van
àllemaal! ls het zo? Of niet? Wat denk ie?

Annelies Homburg.

Mientje Muis komt naar hem, naar hem alleen! ...

"Kom", fluistert Mientie, "kom mee! Het Íeest begint!"
"Feest?"
De oude kerstbalbegriipt het niet. "Feest?".

"Jà, vooruit", glimlacht Mientle Muis,

"het

malle-ballenÍeest, koml". En vóór de oude kerstbal nog
iets kan zeggen, of vragen, glijdt hij al boven op de rug

van Mientje en roetsj roetsi: daar gaat het, naar
beneden en verder, en wéér naar beneden, en wéér
verder, nög verder, en dan ... o, wat is dat?
Daar is licht en muziek, en lachen. En àllemaal ballen, en
kerstengelties, en sneeuwpopies, en kleine houten
paardjes, en vogeltjes... ze lijken zómaar weggelopen
te zijn uit wel honderd kerstbomen.
Het zijn niet de kerstversieringen -van-vooraan, dàt ziet
de oude kerstbalwel. Het kerstengeltje heeÍt maar één

lngezonden oproep

vleugel, en het sneeuwpopje heeÍt een aÍgebroken
bezernsteel. Het kerstkaboutertje heeÍt maar één arm,
en daar huppelt een paardje op drie benen. Maar
iedereen, iedereen lacht. Hoor! Een muziekdoosie

Jij mocht van je mammie oude brilmonturen aÍgeven bij
de spaaöank. Alleen ... wij weten niet wie iijwas! Nu wil
ik via dit berichtie jou en je moeder , mede namens

Hallo, onbekend manneke!

oogarts dr Smit, bedanken.
Dr Smit, die in januariweer naar lndia vertrekt, vroeg mij
U allen via de wijkkrant te bedanken. Hii vroeg mij ook

alsjeblieÍt door te gaan met de actie. Ër zijn nog zo

velen die moeten wachten, omdat er altijd een tekort is
aan monturen. Laten wij met z'n allen dr Smit helpen bii
zijn 'rrachtige werk!
U ku,1t de brillen aÍgeven bii de Nutsspaarbank oÍ op
mijn airus: Phia Douwes, Gilles Schoolmeesterlaan 'i(',
lel.24 06 67. Bij vooÖaat heel harteliik dank.
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KRUISVERENIGING
JAARVERSLAG 1986

Hard riiden (1)

Bii de Kruisvereniging Haarlem is het secretariaatsverslag 1986 verschenen. ln dit verslag legt het bestuur

Op 21 juli 1987 ondersteunde de wijkraad het verzoek

het

veiligheid van de (jonge) kinderen verkeersdrempels
aan te leggen. Er wordt nl. "nogal" hard gereden in
Tuindorp!

van deze vereniging verantwoording aÍ voor

gevoerde beleid in dat jaar. Het verslag geeÍt tevens

een beeld van de vele activiteiten, waarmee de
Kruisvereniging Haarlem zich bezighoudt en van de
ernst waarmee binnen deze vereniging aan de
thuisgezondheidszorg in l.laailem wordt gewerkt. Het
kan worden aÍgehaald op het centraal bureau,
Kenaupark 15-17, oÍ teleÍonisch worden aangevraagd.
Het teleÍoonnummer is: 31 91 90. ln beide gevallen
dient naar het secretariaat te worden gevraagd. E.H.

REGIONAAL PATIENTENBERAAD
OPROEP
Het regionaal patientenberaad Zuid-Kennemerland,
een bundeling van patienten- en belangenverenigingen in deze regio, zoekt actieve leden, die zich willen
inzetten voor de belangenbehartiging van alle (toekomstige) gebruikers van de gezondheidszorg in
Haarlem en omgeving. We wil meedenken, meepraten
en meebeslissen over de medische zorg van huisarts ,
wijkverpleging, specialist en alles wat daarmee samen-

hangt, kan inlichtingen verkrijgen of zich schriÍtelijk
aanmelden bij het secretariaat van het beraad: Kleine

van bewoners in de Bloemveldlaan om voor

Op 20 november berichtte de gemeente, dat

de

de

gevraagde verkeersvoorzieningen niet zullen worden
getroÍÍen. Een aantal argumenten van de gemeente is:
EÍÍect ontstaat pas wanneer om de 50 meter een
drempel wordt neergelegd

-

Drempels leveren vrij veel geluidsoverlast op
Financiele middelen zijn niet beschikbaar.
Ten slotte nog een opmerking van gemeentewege: De
buurt is geen doorgaand-verkeerbuurt, zodat, gezien
de smalle straten en de vele geparkeerde auto's, alleen
ter plaatse goed bekenden mogelijk met wat "hogere"
snelheid rijden..... En wijdenken dat dat juist is. Dus ,
bewoners,aan U het vezoek: RIJ RUSTIG! En zonodig:
TIK ELKAAR OP DE VINGERS en wees dan sportieÍ en
aanvaard die tik en trek daar lering uit!

Hard rijden (2')
De Lambrecht van Dalelaan: HetzelÍde probleem! Ook
van een bewoner van deze laan bereikte de wijkraad
een klacht over "scheuren". Met name de bocht in de

laan, kort na het begin, maakt hard rijden tot een
bedreigende zaak. Een daar wonend wijkraadslid, op

-":,-"t.r,rar" a,

weg naar onze laatste vergadering, bevestigde de

VERKEEHSZAKEN

Wij hebben bij de gemeente geinÍormeerd oÍ bv een 30
kilometer zone mogelijk zou zijn. Het antwoord luidde:

Rollandslaan geasfalteerd

Neen! Een gemeente is slechts bevoegd een 30
kilometer-bord te plaatsen als het technisch gezien
onmogelijk is ter plaatse harder te rijden. (Opmerking:

klacht met de opmerking: "Als ik plooien in m'n broek
had gehad, waren die er nu wel uitgeweest ....!,

De vorige keer konden wij U berichten, dat de beruchte

rcbbelweg langs het vijvertje toch nog op korte termijn
::r.l worden geasÍalteerd. Met groot genoegen stellen
,', , ast, dat de gemeenle geen loze woorden heeÍt
:. ::',i(en. Met voortvarendheid is het werk aangepakt

: - : , : s h et zich nu laat aanzien is het werk klaar op het
, r: - r - dat deze krant uitkomt. Wel zal de laatste

Dan is dat bord o.i. ook niet nodig).
Maar goed: Ook die oplossing is dus niet mogelijk. Nog
daargelaten dat een eÍÍectieve controle door de politie
niet tot de mogelijkheden behoort. BlijÍt over een
oproep onzerzijds: RIJ A.U.B. RUSTIG. En dat geldt
eigenlijk voor onze hele wijk! Want overal wordt te hard
gereden ....! B.M.

r: -:-::-de strijk-) laag er pas in het komende
i.,rcmen.

Resís ru: hoorden we van bewoners aan de kant die
ldaar is dat fundering en asÍaltering een enorme
rrerbelerirg zijn. OÍ, zoals verteld werd: "Er reden vrijwel
genditg drie bussen voorbij en de kopjes rammelden
riet....!'- Mel alte kritiek die er vaak op de gemeente is,
rnogen we rrJ ook wel eens zeggen:
Bedankt!l!!

I
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Dieren slochtoffer von

vondolisme
Op 16 november schoot de schutter weer raak! Weet U
nàt nogt Vorig iaar iuli werd Lotie, onze oudste kat'

geraaki door een diabolo-kogel (zie wiikkrant sepiember 1986). Nu was Oswald, onze rode kater' het
slachtofÍer. Woedend waren we! Het arme dier
krepeerde van de piln en moesl een operatie ondergaan. Op twee plaatsen werden een darmperforatie en

óen buikvliesontsteking geconstateerd' Dat zag er

ging hii
slecht voor hem uit' Na drie dagen levensgevaar

vooruit en hii zal het wel overleven. Over bliiven de
rekening van de dierenarts , de woede en de angst

voor herhaling. ln ons zolderraam zit ook een gaatje van
een diabolokogel.

Drie keer is er op ons huis en onze katten geschoten'
Het wijkteam Zuicl-West van de politie heeft de zaak in
onderioek. Vertwiifeld vragen wiions aÍ: Heett iemand
een hekel aan ons? Kunnen de dieren nog wel vrij
rondlopen? Kunnen we nog veilig in de tuin zitten?
Wonen we hier nog veilig? Waarom doet men zoiets?
We realiseren ons best, dat ie last van katten kunt
hebben, maar moet ie daarom trachten ze te
vermoorden? ls er geen andere oplossing? OÍ is er
iemand die het leuk vindt om op "iets lopends" te
schieten? OÍ is het "gewoon" baldadigheid? Misschien
kan de schutter een ander object vinden om zijn lust op
geen leed aan anderen
bot te vieren, iets
wordt behoorlijk vergald
woonplezier
Ons
veroorzaakt.
schietPartijendoor deze
Mocht de schutter d'rt lezen, dan hopen wij dat hij/zii
zich realiseert wat een leed er door dit misdrijÍ aan
anderen wordt toegebracht. Als andere buurtbewoners

dat

ook iets dergelijks hebben meegemaakt, oÍ tips

hebben, dan zóuden wii dit graag via de redactie van dit
blad vernemen.
Onze naam en adres zijn daar bekend'

GEEN SINT NICOLAASFEEST
Menigeen zal zich hebben aÍgevraagd waarom het Sint

NicolaasÍeest in onze wiik dit jaar achterwege is
gebteven. De oozaak daarvan was gelegen in het Íeit,
àat er noch accommodatie, noch mankracht beschikbaar was om deze gebeurtenis tot een succes te
kunnen maken.Geen accommodatie, omdat het nieuwe
wijkgebouw nog niet klaar was, geen mankracht, omdat
de rommelmarkt, toch ook grotendeels een Íeest voor

kinderen, zoveel aan energie en vriie tild van ons, als
wiikraad, heeÍt gevergd, dat de Ieden waar het nu op
aan kwam, allen werkende mensen, niet in staat waren
zich na zo'n korte tijd van rust opnieuw voor een Íeest
als het SinterklaasÍeest in te zetten, Wii vertrouwen
erop, dat U daarvoor begrip zutt hebben Het volgende

iaai hopen wii, met het speeltuinbestuur, op 5
december weer van de partij te kunnen

zijn

E.H'

RUILEN VAN DIENSTEN
"Ruilen past iedereen" Dat is de titel van een Íolder, die

wij van de Landelijke Vereniging van Vrijwilligers-

centrales te Utrecht ontvingen. ln deze Íolder wordt de
aandacht gevestigC op zogenaamde "ruildiensten",
diensten door middel waarvan het mogelijk is om onder
het motto "De ene dienst is de andere waard" allerlei

klusjes, diensten en kennis met gesloten beurs met
elkaar te ruilen Zoals het uitlaten van de hond in ruil
voor het verzorgen van planten in de '"'akantie' De
ervaringen met vijÍtien lopende ruiloblecten lebben de
vereniging geleerd, dat wijken en bu-:er :.er g]schikte plekken zijn om een ruildiensl '!aarmee reeds
met twee oÍ drie personen zou klrren worden
begonnen op te zetlen. Daarbii kan '''an een handteiàing. een zogeheten ruilboek, dai ce vereniging
freeÍt uitgegeven, gebruik worden gemaakt De Íolder,
die bij dJ Nutsspaarbank verkrijgbaar is bevat nog veel
meer nuttige informatie. Het ruilboek kan reeds worden
ingezien Ur1 Oe Oicntstbi jzi jnde vn jwr l,r gerscentrale' Voor
Hàartem is die gelegen aan de Zl]lslraat nr 10 zwart, tel'

314862 EH.

Verlo re n
Verloren op het RockaertshoÍ een paarlemoeren
broche mei steenties (aandenken)' Mevr' Ziilstra'
Rockaertsho{ 36, tel. 24 54 42'

3

en bijzondere kerstavon
Kerstavond 1987. Mijn vader, moeder, miin broertie en
ik zitten in de kamer bij het haardvuur. Mijn moeder
vraagt oÍ ik de koÍÍie en de chocolademelk even wil
halen. "En vergeet de speculaasjes niet" roept miin
vader me achterna. Als ik terug kom uit de keuken,
zitten ze allemaal heel stiite luisteren" "Wat horen iullie

Laatste niëurï§

lftIerkzaamheden
Sassenterreln

?" vraag ik. "lk weet het niet Carla, maar het lijkt wel alsoÍ

er iemand door de tuin loopt". "Ach het zal

wel

verbeelding zijn". ÍMijn vader is altijd optimistisch.
Na een tijdie, de koffie is op en Tom heeft net gevraagd
oÍ hij nog een speculaasje mag, gaat de bel. Mijn
moeder vraagt zich verbaasd aÍ wie dat kan ziin: "lk heb
toch niemand uitgenodigd?" "lk doe wel even open"
zegt mijn vader. Hii staat op en gaat de kamer uit. lr4'n
broer maakt van de gelegenheid gebruik om nog een
speculaasje te nertlen.
"Els, kom eens" roept vader. Moeder en ik staan op. "lk
mag toch wel ook komen, hè mam? vraag ik. Moeder
doet de deur naar de gang open. "Wie is het?" vraagt
ze. "Rosalinde Elisabeth", zegt vader. lk duw hem opzij
en 2ie..........een klein baby'tje, het ligt in een wiegje. Er
hangt een brieÍje bij waarop staat: Dit is Rosalinde
Elisabeth, ik kan haar niet opvoeden.
"Dit is het kerstgeschenk van dit iaaí' roept l-om vrolijk.
Maar vader en moeder vinden het niet zo leuk. "Neem
maar mee naar binnen, dan bel ik de politie wel", zegt

vader^ Als hij uitgeteleÍoneerd is, zegt hij tegen
moeder: "We mogen het houden als we willen, het is
waarschijnlijk met opzet hier neergelegd; als we het niet
willen houden, moeten we het morgen naar het
weeshuis brengen". "Ja ja, een klein zusje" roepen mijn
broer en ik. "lk wil het niet houden, maar het mag ook
niet naar een weeshuis" zegt miin moeder.

zitten er nog even over le praten als de teleÍoon
::at lr/ijn vader praat een paar minuten, legt neer en
\rye krijgen straks bezoek, de moeder van
-.-'
: -..- rie heeÍt spijt gekregen en komt haar dochtertje
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moecler had al visioenen van schreeuwende

0e lattste dagen is er onru§t onder de om\doneirden \'Ërr
het grondstuk van de heer §atrcn, dat gelegen it achter
het ben:inestation acrr de \Íl$mse rn'eg. Er vtrdtn met
g root nrote ri èe'l lrond$È r kratnrhede n ui tgtvon rd' 0ve r

het dot'l r,an ft3e r+erkratmht&n is niets oflltieel
irekend. Ntvrueg bi j het §tadhuis htet1 i ntussen
uitger+'eren dat het gsat 0m tel mnleggen vtn eÈn
vrrteterdr srtndstruktuur en drtinEe. tpdtt tr htter
dan vuorheen patrden Èp kunnËn r0nd'l§FÈn. Er is vo0r
dr sktiviteiten gÈen totsttmming gwrtagd. 0md'rt in
let bestemmtrqsplan ter plmtse tlleen agrtrische
r[.liviteit nrag vorden berireven en het houden v&n ÈÈn
msÍËgÈ dttrtoe niet ktn nordtn qÈrekÈnd, lijkt het
erop dtt \i00r dt aoveelste mÈ§l in het tuinbour*gebied
iets illegmls ondernomen rpordt, \ttii guon trvan uit
dtt op krrrte ternrijn tlsnog een nrlrnrtlt FrtiledurË atl
hrordÈn gevoertJ. EodÈt de trm$Ènènden intprttle
kunnen krijgen en hun beltnpn mn die vtn de
sànvraqtr zullen kunnen toetsen.
tr schi j nt trouverrs nig een mtnege, rett RleÈr
rnerstopt tchter struiken, in het gtbied te stmrr, trok
d*r,"oor urerd nooit toestemnti ng gsvrog§d.

G*rue hten
$nrwt,nn & bevor*rt'ttardl. rnede irtqr{revendwr
e*n g*ruthl al* zítt) dE riltfieiÍfie ter plaat** e*n
\nírottv'óq*r*arng vlllen veetigen' Dat de li*rne*ri.e
zutk.e plannen heefl v$rdl l.en slaílhuizt met kraeht
ïse

va n zo' Ít volítv agenve,rliqi ng
ziln net het' r:ude zsvel al*
ilrildrg
at)ï"'tti.ltrekt
zsu
tet ri*uv* tn.ztemnitq.tplan en alleen ai op die grrnd
I.er plaatse onmrg*1iit ziin. "Íaar hct qe-frle

''.':: := :'r t,lrjven elen en hier kerstÍeest vieren?" lk
i:;- : ' - -:7,-,r-Í!d ,roor andere mgnsen. "Ja hoor, dat
mag ,,,: , a- 'r^ij' ook moeder is heel aardig in dat

$nlkend. 0a ttaoní unkti e

opzichr

tui nbou'rrgebied ten Hoorden van ie Brawrersvaarl i*
hel beleit erap rSertcli r)e'$*$níurÉl.ia t* beptr?"en t*t

Als de \roJ,'i .' > ze heet lvliriam en is heel aardig,
zitten we aa^ :a'? te kletsen. "Ja, weet ie", vertelt
Miriam, "ik heL g::n vast huis en kan daardoor het kind
eigenlijk niet houa=r
"Wii hebben bc'v'en een hele verdieping vrii, dat wil
zeggen 'n slaapkan::r' r eet-slaapkamer' 'n keukentje
en natuurliik ook een douche" -Je merkt meteen dat
vader en moeder al overlegd hebben.- "Als je wilt mag
je het huren, over oe prijs worden we het wel eens'
Vroeger verhuurden we het aan studenten, maar de
laatste tijd niet meef', zegt vader.
"Ja, als het echt mag, gÍaag" l"'llriam weet niet hoe ze
het heeÍt.
"Okee, dat is dan aÍgesproken en nu gaaR we kerst
vieren!" zegt moede''
,essica den Nijs

ir*ióentele uilzarderingen tii

rrik*i*
gtal.
aan de
datrnrarr
nog
.
Aíqezien
riltisn.
tuinbs$!/tred
{.*n
uilvaeriEe
een
plannÍrrg van $$$rtvagenkampiet
iwpraal.pr**edure
doorgaans geru*hl.mak*n&')
vwral.
lÍt de f*le zsak bli j kt wËer hoe buiterE*r'rr'r*tt
vervelend het ie ds zardrr ',twraíqaande in"zpraak
0
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Estlk vloeren leggen
Forml,ca bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk

Isolerende beglazing
Jaarlljka got€n gchoonmaken
Keukens leveren en Plaateen

Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenveÖouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
boile6,
oashaaÍden,
v.a

Larnbrlserlngen
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Geen werk (meer) in

Wij houden voeling met de mensen van SBB en zullen

volgend najaar met hen de mogeliikheid en de
noodzakelijkheid van de werkzaamheden opnieuw

DUINVLIET

bezien.
Voor alle inspanningen tot nu toe bedank ik hier in ieder

geval allen die in het verleden van de partij zijn
VergeeÍs zullen sommigen van u al in de vorige krant
hebben gezocht naar sen oproep om weer in Duinvliet
het vnywilligerswerk te gaan doen.
De aÍgelopen 6 winters is het een traditie geworden om
een àantal zaterdagochtenden te besteden aan het
plegen van achterstallig onderhoud in dit natuurgebied'

geweest.
Graag tot een volgende gelegenheid!
Hans den Nijs

in be loop van de iaren hebben vele tientallen

wijkbewoners, maar ook mensen van ver daarbuilen,
eraan meegewerkt dat grote delen van het bos er weer

toonbaar uitzien en dat de komende iaren met
optimisme tegemoet gezien kunnen worden.

Vbor het huidige winterseizoen is de situatie wat het
werk betreÍt anders komen te liggen. ln niet
onbelangrijke mate veroozaakt door de bezuinigingen,
zal er inleder geval in deze winter niet worden gewerkt
door onze vriiwilligersgroep- Het Staatsbosbeheer
zoekt overal naar wegen om het onderhoud van de
terreinen struktureel goedkoper te kunnen doen'
Onder andere heeÍt dit geleid tot wat andere
opvattingen over wat wel en niet noodzakelijk moet
worden gedaan. Het werk in Duinvliet van de aÍgelopen
jaren
was zeer essentieel voor het weer in orde
-brengen
van de bos. Het nieuwe districtshooÍd is
daarvoor zeer dankbaar, maar ziet voor dit moment in
Íeite geen hoge nood meer, die door oÍ met vriiwilligers
kan worden opgelost.
Een ander facet heeÍt zeer rechtstreeks met de
bezuinigingen te maken: ovenruerk wordt niet oÍ
nauwelijks meer vergoed en kan nog uitsluitend met
, r je dagen worden "betaald". Bij de onderbezetting
, a' het personeelsbestand kunnen deze vrije dagen
e 3:rlijk niet worden gegeven. Daarom wordt het ook in
Íe:: crmogelijk om een vïiiwilligersgroep adekwaat te
beg: : den, zoals ons de aÍgelopen jaren steeds weer
gecaa- 'lerd.

50 en 60 jaar getrouwd
Te laat kwam ons ter ore, dat het echtpaar Plas enkele
maanden geleden het gelukkige Íeit herdacht, dat het
50 jaar getrouwd was.

Enkele weken geleden vierde een ander echtpaar,
namelijk de heer en mevrouw Creemers, zijn 60-jarig
huwelijk en ook dit hoorden wij niet vroeg genoeg. Tot
onze spijt, want de wijkraad is gewend om dergelijke
bijzondere gebeurtenissen niet ongemerkt voorbij te
laten gaan. Sinterklaasdag leek ons een geschikte dag

om deze "missers" te herstellen. En dus toog een
wijkraadslid op 5 december naar de Blinkert, -waar beide
echtparen wonen-, om vergezeld van een sinterklaas
verrassing alsnog onze hartelijke gelukwensen aan te
bieden. Een gebaar dat bijzonder op prijs werd gesteld.
Het Ramplaankwartier is een wijk waar veel ouderen
wonen. Het is dus te venrrachten dat in de toekomst

meer wijkbewoners in dezelÍde

Plas en Creemers. Wij zullen daar dan graag bijtijds van

op de hhogte worden geb;'acht.

Zaal met podiun (120 pers) en 3
Bij uitstek geschikt voor;

E.H.

zal_en (fO-aO pers)

.leVingen

. cltnÀul4erL - opldd-ingen - unnÀthopz
. ve,ngnd.ett-ingen - con{ettenLlez -,tqni-notu
. necepf.i-q,a
. {tnilleb ijeen}<om.t t en

Ramplaan 1C8
2OL5 GZ HAARLEM
tel. 023-24Lgl3

gelukkige

omstandigheden komen te verkeren als de echtparen
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Zalencentrum Overveen biedt multi-f unctionele
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Een
geenl«vart
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Als u aan lenen Jenkt. ii'rlt u naar een vertrouwd
adres. Ga daarom eens met Je \utsspaarbank praten.
Samen bekllken \\'e \\'ar u per maand kunt missen, zonder
dat u financieel in de knel komr. Onze rentetarieven
zijn laag en de vooru'aarJen :rin soepel.
Een persoonlijke lening, * at kost me dat.
geleend
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Andere bedragen op aanvraag,rr* D
behouden.
..í.
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laagste tarieven van Nederhnd
wij nemen de tijd voor een goed advies

lenen mogelijk vanaf l8 jaar
vraag meer informatie bij uw Lantoor in de buurt

I
E
II

-;ffi
De Nutsspaarbank

U

dc-''et

meer met leningen.

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDÍG AANKOOP-ADVIES
EN looeo sERVlcE,

Juncker

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEI.I-VAKKENNIS
e REPARATIES
r ALLE MATEN BANDEN

Vesting

BoLLAI|D

.

.. ONDERDELEN
TOEBEHOREN
ook voor ollc soorten Philips gloeilompcn,
T.L.- buizcn en elektro-moteriool

A.G. DE HAAS RAÀ/PLAAN

46

TEL.24 05 53

Bakker Mein
. grote. sortering

Telefoonummer Bakker Mein

Vloerbroden
soorten
bruinbrood
. elke week reklome
von qebok. koek
en chocolade
c 12

ln de vorige krant is per abuis in de advertentie van

Judith Mein als opvolgster van Bakker Tullenaar
een verkeerd teleÍoonnummer vermeld. Dat spijt
ons.
Het juiste nummer is: 24 71 55
I

Gesloten van '13-14,00 uur
en Woensdags na 13.00 uur

