
RffiPLAAN
MAHTIEH

WITIKKBAilT

APRIL 1988 JAARGANG 9

rr

UW kgebouw open §

deceraDsr ï,98S

Íabruefi,'{981

q

t'
lIi
*.

f'fi$gF il(
Ë-l"-r;í]tddtrl
t ,.t ."t t*J

Ëiffi iiffiHffi

?I

ntt
H
il

oktobeÍ ï983

iuni ï98S

PLAN BUURT'6EB@UW DEFil N[T'[ EFseprember 1e87 I»luJ§J'|,Í il §l,L

maart ï988 BUUHTGEBOUW NOG ERG LEEG

I
@ I Uryll{r'

§ & a *

- L J
a!ïi

àI - uiltr I U

@.

w
wi4

.,
W
W
W
W.



2

Speeltu i nbestu u r i n j u ich ste m m i ng

Het is eindelijk zover

Hoera! Eindelijk is het dan zover: zaterdag 23 april om 16.00 uuropent mevrouw Leni van Son, Haarlems
wethouder voor onder meer de Welzijnssector, het nieuwe clubgebouw op de speeltuin aan de
Croesenstraat. Daarmee kunnen wij het gebouw oíÍicieel in gebruik nemen.
Door steeds maar weer nieuwe vertragingen in de goedkeuringsprocedure, tegenslagen bij de bouw en zelfs
na de oplevering nog ellende met een overstroming leek het wel alsoÍ wij nooit zover zouden komen. Bijna
een jaar lang is er maar weinig gebeurd op de tuin, dat vinden wij erg jammer.
I\4aar nu kunnen wij dan verheugd zeggen: het is een prachtig en prettig gebouw, waar van alles mee te doen
is en waarvan wij hopen dat er zo veel mogelijk gebruik van gemaakt zal worden. Niet alleen door de kinderen,
die lid zijn van de speeltuin, maar ook door alle buurtbewoners. Wij als speeltuinbestuur gaan er in ieder geval
weer hard tegen aan!

Een nieuw begin

Wij willen de opening van het gebouw tegelljk zien als
een nieuw begin van allerlei aktiviteiten op de tuin. Voor
kinderen vanaÍ 7 jaar willen wij de hobbyclub op de
donderdagavond weer starten. ln de openlucht zullen
deze zomer weer de traditionele vakantiespelen worden
georganiseerd en bovendien willen we weer "op kamp".
Kinderen van ongeveer 6 tot 14 jaar kunnen met ons
mee naar Lage Vuursche, waar we in de vrije natuur
heerlijk kunnen ravotten en van de buitenlucht kunnen
genieten. Kinderen, die het leuk zouden vinden om
(weer) mee te gaan, moeten zich wel gauw opgeven. Als
we weten hoeveel kinderen er mee willen, kunnen we de
ruimte reserveren. lnformatie over dit vakantiekamp is te
krijgen bij Christel de Vries en Wim Plattel, zie de
telefoonnummers onderaan dit stuk.

ldeeën en mensen gevraagd

En voor de dingen die binnen kunnen plaatsvinden
hebben wij dan in het vervolg het nieuwe gebouw. Laat
het iedereen duidelijk zijn: dat nieuwe clubgebouw
(buurtgebouw zeggen sommigen) staat er voor jong en

oud, voor allerlei aktiviteiten. Het zou Íijn zijn als het alle
dagen bezet was. Als u iets wilt beginnen oÍ een idee
heeÍt om een clubje te starten, aarzel niet, maar neem
met ons oÍ met iemand van de Wijkraad kontakt op. Zell
hebben wij ideeën voor een toneel- en een balletclub, als
u andere voorstellen hebt, dan horen wij die graag. Dit
soort aktiviteiten lukt niet vanzelf, daar hebben wij ook
weer hulp bij nodig. Daarom vragen wij vrijwilligers,
mensen, die het leuk vinden één oÍ twee avonden per
maand (!) mee te helpen, om kontakt met ons op te
neme n

Wij vinden het werk in de tuin ontzettend leuk, maar wij
kunnen niet alles alleen!
Alle leden van onze vereniging hebben dezer dagen een
uitnodiging ontvangen voor een extra algemene
ledenvergadering. Ook zijn uitgenodigd de ouders van
de peuters van de peuterspeelzaal en de ouders van de
jongens en meisjes van de Prins Willem horde. Wij hopen
dat zeer velen van hun naar deze vergadering toe zullen
komen en dat er een aantal mensen bereid zal zijn met
ons het bestuur van de speeltuin te versterken. Met
elkaar zullen wij dan onze schouders zetten onder een
nieuwe begin.
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VanaÍ 14.00 uur: FEEST

Op de dag van de opening hebben wij in samenwerking
met de scoutinggroep en de wijkraad voor alle kinderen
een gezellige spelletjesmiddaE georganiseerd. Daar
zullen verschillende attrakties zijn, welke, dat verklappen
wij nog niet. Natuurlijk zal er ook limonade zijn en (denken
wij) ook wel iets te snoepen. Het is per slot niet voor niets
Íeest. Kom allemaal, laat zien dat de speeltuin in het
Ramplaankwartier er niet voor niets is en dat het
clubgebouw daarbij heel belangrijk is.

Het bestuur van de speeltuin Cverveen,
Christel de Vries, lel25 77 60
Wim Platel, tel31 01 65

Buurtgebouw nog erg leeg

Daar doen wij wat aan

De eerste kop boven dit stukje is een oude. Hij stond ook
al in de vorige krant. De bouw van het club/buurtgebouw
is duurder uitgevallen dan gehoopt en verwacht en voor
een groot deel van de inrichting was geen geld meer
over. lntussen hebben wij van het Bolwerk bericht
gekregen, dat men erin is geslaagd om alsnog wat geld
voor de inrichting te vinden. Daar zijn wij natuurlijk erg blij
mee, maar helaas zal het te weinig blijken.
Wijwillen daarom als Wijkraad nog een keer een beroep
doen op uw goedgeeÍsheid en vragen om een giÍt ten
bate van de goede start van het buurtgebouw. Dat is per
slot van rekening als voorziening voor de hele buurt
bedoeld en daarom durven wij u om een bijdrage te
vragen.
U kunt uw bijdragen, onder vermelding van "start
buurtgebouw", overmaken op de rekening van de
Stichting Ramplaankwartier, Nutsspaarbank
Haarlem 84 86 96 344 (het postgironummer van de
bank is 5180)
Namens Wijkraad en Stichting bij voorbaat onze hartelijk
dank.
Bep Heijnes en Hans den Nijs

Komt allen

Open Huis

Feest in de speeltuin

Zaterdag 23 april:

Het is volbracht
lk heb even geaarzeld of het in deze tijd, zo kort na
Pasen, wel gepast is om deze uitdrukking te gebruiken. lk
waag het erop. Uit de verzameling knipsels uit de vorige
acht jaargangen van de krant kunt ook u zien hoe vanaÍ
het prille begín van de wijkraad het wel oÍ niet in de buurt
ter beschiiking komen van een wijk/buurt/clubgebouw
een zaak is geweest, die voortdurend de aandacht heeÍt
gehad. lk heb het globaal uitgerekend er zijn tot nu toe
ruim vijÍtig nummers van de krant verschenen en in bijna
twintig ervan kwam het buurtgebouw in wording aan de
orde. Alleen al daarom lijkt het mij het beste om er nu zo
kort mogelijk over te zijn. Over de mogelijkheden van het
gebouw staat elders in deze krant al; een en ander. ln de
vorige krant zat een enquete-Íormulier, wellicht hebt u dat
al ingestuurd, misschien doet u dat alsnog. Ook wij als
wijkraad hopen, dat, nu het gebouw er eindelijk staat, de
lange weg die nodig was om het te krijgen de moeite btijkt
te lonen: er moet veel en vaak wat gebeuren, dus meldt u
aan!
Weet u nog niet precies waarvoor, denk er dan nog eens
over, maar pak in ieder geval uw agenda en noteer:

U ITNODIG ING

Opening en receptie: 23 april 16.00 uur

Mevrouw Van Son, wethouder van Sociale Zaken en
Welzijn in de gemeente Haarlem zal de oÍÍiciele openlng
verrichten. Aansluitend zal er een receptie worden
gehouden en kan iedereen een kijkje nemen in het
nieuwe gebouw. Wellicht om te beoordelen oÍ uw club er
wel in past oÍ om te zien oÍ er voldoende stopkontakten
zijn voor uw hobby?
De middag zal extra Íeestelijk worden omdat er al vanaf
twee uur kinderspelen zullen zijn en tijdens de receptie
zal een dixieland bandje voor gezellige muziek zorgen.
Er valt tot slot nog het volgende te zeggen:

Bedankt allemaal

Alle diensten van de gemeente en alle mensen, die zich
in het verleden hebben ingespannen voor de bouw van
dit wijkgebouw, witten wij bij dezen hartetijk bedanken
voor hun inzet. Wij hopen dat velen van hun, van binnen
en van buiten de wijk, zaterdag aanwezig kunnen zijn om
met eigen ogen het resultaat te zien. Tot slot mogen ook
wij dan zeggen: namens de wijkraad hartelijk welkom en
vanzelÍsprekend tot ziens op zaterdagmiddag 23 april.
Hans den Nijs

Speeltuin Croesenstraat
14.00 uur Kinderspelen
16.00 uur Opening door Mevrouw L. van Son
16.15 uur Receptie en Open Huis
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Peuterspeelzaal:

Hè Hè...,

lang gewacht...

Ook voor de peuterspeelzaal is het gereedkomen van de
nieuwbouw een ware opluchting. In het verleden kon van
het oude speeltuingebouw toch echt niet gezegd
worden dat het als speelzaal voor peuters geschikt was,
en dan zeg ik het nog voorzichtig. Tijdens de sloop van
het oude gebouw, het wachten op de toestemmingen en
de bouw waren Annet Heerschop en haar peuters
ondergebracht aan de Van Oosten de Bruinstraat, een
mooi lokaal, maar voor de moeders natuurlijk onhandig
ver van huis. Ook voor de binding met de buurt is die
situatie alleen maar ongunstig te noemen. ln de grote zaal

Bij de opening van het nieuw gebouwde buurthuis op 23
april zijn wijvan de "Prins Willem"-horde,ook van de partij
en wel met een gevarieerd programma. Daar kunnen
jongens en meisjes van 71lZ tot 12 jaar aan mee doen.
Wat je op deze _middag zoal kunt dobn is een kleine
greep uit de vele spelen waar wij ons Eewoonlijk op de
zaterdagmiddagen mee bezig houden.
Wij hebben voor de oÍÍiciele en Íeestetijke openings-

van het nieuwe gebouw kunnen de peuters nu naar
hartelust stoeien en spelen. De inrichting en voorziening
met spelmalerialen is nog wat karig, maar laten wil
aannemen dat daar binnenkorl verbetering in komt. Op
de Íoto ziet u een klein deel van de grote zaal met het
gezellige uitzicht op de luin. Links achter het raam is de
speciale toiletvoorziening en de aankleedtaÍel voor de
allerkleinsten ondergebracht. De leidsters kunnen zo
toezicht blijven houden terwijl zij hun peuters helpen bij
de sanitaire stop. Ook dat is een belangrijke vooruiigang.'
Hans den Nijs

Nieuw

onderkomen

voor

"Prins Willem"

horde
middag een leuk en levendig programma samengesteld:
kom dus allemaal naar de opening van het buurthuis aan
de Croesenstraat en bezoek de speelattrakties van onze
"Prins Willem"-horde.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
En misschien vind je het wel zó teuk, dat je je ats lid bij
onze Horde aanmeldt, want dat is ook mogetijk!lll!!ll

:a l?i/

77,,ffi.t


