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Zo weinig aanknopingspunten met de tegenwoordige staat van weg en
huizen zijn er nog maar, dat welhaast niemand zonder toelichting in deze
plek de Bloemendaalseweg- hoek Tetterodeweg zal herkennen.
De foto moet vóór 1906 zijn genomen, want in dat jaar verrees (bij de
handkar op de foto) het -enkele maanden geleden- ontruimde postkantoor.
Voordien was dit gevestigd in het gebouw van het station Overveen.
E.H.
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Kom, als u even tijd heeft,
naar de de monstratie van
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NATUURLIJK HEBBEN WIJ OOK
DE ANDERE TYPEN VAN BOSE
TER DEMONSTRATIE STAAN !

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF KOM EENS LANGS

LEIDSEVAART 130

HAARLEM TEL: 023.323787
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Proef met scheiden van huisvuil geslaagd

Ram plaankwartier opval lend succesvol
De proef van de dienst Gemeente Reiniging om in een aantal wijken te proberen de
hoeveelheid aÍval, die voor veel geld naar de VAM in Drenthe moet worden afgevoerd, te
verminderen door de bewoners te vragen meer dan voorheen zaken geschelden te
houden, kan als zeer geslaagd worden beschouwd. ln mei 1986 hebben wij ook via de
wijkkrant tamtam gemaakt voor deze aktie omdat onze buurt als een van 3 proefwijken
was uitgekozen. Het bleek een goede keus: u hebt op voortreffelijke wijze gehoor
gegeven aan de oproep. Ruim 140 kompostvaten werden door de buurtbewoners
aangeschaft en dit alléén leidt al tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid
vuil die door de vuilniswagens moet worden afgevoerd.
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Speklakulair zijn de resultaten van de glasbakken: in de
proeÍperiode werd maar lieÍst 20 o/" meer glas vezameld.
In totaal werd in die periode van één jaar 57.000 kg glas in
de bakken gedeponeerd! Daarmee zijn de kosten van het
plaatsen van die drie bakken ruimschoots terugverdiend.
ledere ton 1=1.000 kg) huisvuil, die naar Drenthe moet,

kost de gemeente (en ons dus!)

Í 90,-. U kunt zo de

besparing zell al uitrekenen. Het Ramplaankwartier brengt
met deze hoeveelheden ruim 70 öÀ van al het glas dat
voor inzameling in aanmerking komt terug in de bakken
voor hergebruik. Dit is een uniek hoog percentage en het
is niet overdreven om daar trots op te zijn. Laten wij
proberen ook de resterende 30 % in te leveren.

Bijna 100.000 kg papier!
ln dezelÍde hoge mate wordt door ons oud papier voor
hergebruik ingeleverd. De verschillende wijzen waarop
de inzamelingen gebeuren maakt het wat moeilijk om
precies de hoeveelheid te schatten, maar in de
proeÍperiode werd tenminste 90 ton (ja, 90.000 kgl) oud
papier ingezameld.
Dit betekent dat ook voor oud papier ongeveer l0 yovan
hetgeen in aanmerking zou kunnen komen ook
inderdaad wordt ingeteverd. Wij geloven dat dit cijÍer in
Íeite nog veel hoger is orndat uit de rapporten van de
gemeente blijkt dat niet rekeníng werd gehouden met de
hoeveelheid, die de verkenners van Overveen iedere
maand ophalen. Wij kennen die cijÍers ook niet, maar de
intensieve wijze, waarop deze groep te werk gaat, moet
wel betekenen dat het om heel wat gaat.

Croesenstr.S.t 24 63 33
STICHÏNG RAMPLAANKWARTIER
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Vijftien procent minder vuit
Kort samengevat komt het erop neer dat in de
proeÍperiode in onze buurt dè hoeveelheid huisvuil, die
door de mensen van de Gemeente Reiniging werd
vervolg op
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opgehaald, met ongeveer 11 yo is verminderd. Als u weet
dat er in diezelÍde període in de rest van Haarlem een
toename werd geregistreerd van ongeveer 5 "/o, dan zult
u begrijpen dat de gemeente met de resultaten bijzonder
tevreden is en graag zegt: ga zo door.
Laten wij hopen dat de aktie tegen de hondepoep, die
binnenkort zal beginnen, even succesvol zal verlopen.

Het Ramplaankwartier werd opnieuw als proeÍwijk
uitgekozen, laten wij dan op'dezelÍde goede manier voor
de dag komen.
H.d.N.

lngezonden
Het artikel "Boerderij in de knel" in de wijkkrant van maad
1988, riep bij mij wat vragen en bedenkingen op, zoals:
van wie is die boerderij eigenlijk? En van wie o.a. het

gehele landgoed "Elswout"?
Als eigenaar en beheerder wordt Staatsbosbeheer
genoemd. Welnu, de naam zegt het al, eigenaar is de
"staatl'. En de "staat" zijn wij met z'n allen. Met andere
woorden: wij, het volk, zijn eigenaar van "Elswout"! Het is
dus aan ons om eventuele politieke spelletjes te
doorbreken en het de eigenaar duidelijk te maken, dat
verdere aÍbraak van "Elswout" en van alles dat er omheen
ligt, o. a. een boerderij, niet geoorlooÍd is.
De gemakzucht van "economísch niet haalbaar", nota
bene ten opzichte van een basisbedrijf in ons bestaan,
de verkwanseling aan een oÍ andere uitbater e.d. is op
het Iandgoed, met name met betrekking tot de orangerie,
al veel te ver gegaan. Daar moet een halt aan worden
toegeroepen, dit moet onmogelijk worden gemaaktl
Kan de wijkraad hier in voorgaan, o.a. door, in overleg met
de boer en de boerin, te wijzen op een, naar ik heb
begrepen, wel degelijk rendabel bedrijÍ? "Economie"
speelt overigens voor dit soort bedrijven geen rol.
"Ecologie" des te meer. Op ecologische gronden is
aÍbraak van dit soort bedrijven volstrekt onaanvaardbaar
en kan door ons, als eigenaren, dan ook niet worden
toegestaan.
A.Stapel. Leendert Meeszstraat 1 06.

NaschrlÍt: Door het publiceren van ons artikel in maart
hebben wijduidelíjk gemaakt, dat de boerderijons na aan

het hart ligt en dat er ons inziens wel degelijk ook
inhoudelijke argumenten voor haar behoud zijn. Een en
ander houdt niet in dat wíj het met alle hierboven door de
heer Stapel aangevoerde argumenten eens zijn.
Vele overheidssectoren hebben helaas met bezuinigingen le kampen, het SBB is daarop jammer genoeg
geen uitzondering. Het valt te vrezen dat daarom toch
niet alles bij het oude zal kunnen blijven.
HdN

lngezonden oproep

50 jaar BEATRIXSCHOOL
Het volgend jaar bestaat de Beatrixschool 50 jaar. Dat zal

eind mei 1989 natuurlijk gevierd worden met een
geweldige Íeestweek.

Op donderdag 6 oktober 1988 zal het

BOERENFEESTJAAR, zoals wij dit schooljaar hebben gedoopt,
worden geopend met een BOEBENVOSSENJACHT en
een BOERENSPELENDAG. U begrijpt natuurlijk al dat
het jubileum in het teken van de boerderij staan, zoals het
schoolgebouw ook naar het model van een boerderij
ontworpen is.
Voor de vossenjacht vragen wij de hulp van oud-ouders
en oud-leerlingen in de Ramplaanbuurt. Zlj moeten de
ochtend van de zesde oktober van half tien tot halÍ twaalÍ
"boerenwerkzaamheden" doen bij hun huis en zo als
"vos" door de kinderen opgespoord worden.
Als reaktÍe op een oproep, die aan een aantaloud-ouders
werd verstuurd, heeÍt zich reeds een aantal mensen
aangemeld. Maar wij hebben er beslist meer nodig!
Als u ons die dag wilt en kunt helpen, neem dan kontakt
op met de school (lel24 22 55) of met ondergetekende
('s avonds thuis:33 23 91).
Wij hopen dat velen van u willen meehelpen om de start
van de feestelijkheden tot een succes te maken.
Bij vooöaat hartelijk dank.
Namens de jubileu mcornmissie,
Jan van Leeuwen.
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Beatrixschool
Blinkertpad 3
2015 EX Haarlem
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MEDEDELING
ln verband met plaatsingsproblemen op de basisscholen
in onze buurt is het dringend gewenst , dat kinderen, die
tussen I oktober 1988 en I oktober lg89 vier jaar worden,
vóór de zomervakantie l98B ( 23 juli) worden opgegeven.
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Bii de officiële opening van het
wiikgebouw
Bij gelegenheid van de oÍÍiciële opening van het
wijk/buurt/clubgebouw op de speeltuin aan de

..

Croesenstraat werden verschillende toespraken gehouden. Een van de sprekers was de oud-voorzitter van de
wijkraad de heer Paul Marselje, die namens de huidige
wijkraad bij deze gelegenheid zijn tevredenheid kon uiten
over het bereikte resultaat. Paul Marselje is vanaÍ het prille
begin zeer nauw en intensieÍ betrokken geweest bii het
streven om te komen tot een wijkgebouw. Op deze plaats
willen wij hem dan ook nog eens uitdrukkelijk voor zijn

inspanningen bedanken.
Het leek ons bovendien een goed idee om hier de tekst
van zijn openingstoespraak in zijn geheel aÍ te drukken
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(redactie):

Mevrouw Van Son, dames en heren
*-*

Het was in 1979, dat een aantal jonge vrouwen in het
Ramplaankwartier bij elkaar kwam om te praten over een
vorm van gemeenschappelijke kinderopvang. Al snel
werd duidelijk, dat een dergelijk streven zou stranden,
omdat er geen geschikte buurtaccommodatie in Haarlems

stukje Overveen aanwezig was. Na overleg
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Haarlemse ambtenaren werd tevens duideliik, dat een
dergelijke buurtaccommodatie niet realiseerbaar was
zonder een bredere basis dan slechts kinderopvang.
Verder werd ook een representatieve wijkorganisatie
onontbeerlijk geacht om als overlegpartner te kunnen
dienen. En zo werd, al bijna negen jaar geleden, de basis
gelegd voor zowel de Wijkraad Ramplaankwartier als voor
het buurtcentrum, waar wij vandaag de Íeestelijke opening van meemaken.
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Liever nieuwbouw
s

ln die eerste tijd bleek samenwerking met de
speeltuinvereniging oÍ " t Bolwerk" nog onmogelijk.
Vreemd genoeg zag men de wijkraad als een soort
concurrent. Het leek er enige tild op, dat daardoor twee
buurtaccommodaties naast elkaar zouden ontstaan: de
tot buurtcentrum verbouwde Gedachteniskapel naast het
wat gammele speeltuingebouw. Zowel wijkraad als
gemeentebestuur achtte dit ongewenst. Brand in de
Gedachteniskapel en een Íris nieuw speeltuinbestuur
met de wens le komen tot een betere accommodatie op
de speeltuin, maakte het mogelijk, dat de handen ineen
konden worden geslagen. De wijkraad was geslaagd in
zijn opzet. Zowel gemeentebesluur als buurtgebonden
organisaties bundelden hun krachten en streefden naar
een nieuw centrum, het buurtcentrum, dat wij hier vandaag zien openen.

7
Waarom duurde het zo lang? Na dat eerste overleg in
1979, gevoerd door met name vertegenwoordigers van
de Burenhulp Ramplaankwartier, zoals Jetta Mantel en
Winnie Bartlema en na de oprichting van de wijkraad in
1980, diende eerst voor een goed verhaal gezorgd te
worden. Een goede onderbouwing van de behoeÍte die
de buurt wel kende, maar die schijnbaar te ver van het
stadhuis verwijderd was. ln een wijkraadsenquete, waar
door 750 gezinnen op werd gereageerd, bleek duidelijk
dat in onze buurt behoeÍte was aan meer kinderopvang.
Een sterke vergrijzing, zonder goed welzijnsantwoord
daarop, het volstrekt ontbreken van voorzieningen voor
de opgroeiende jeugd, een krakkemikkerige speeltuinaccommodatie, het zijn de opvallende zaken in de
antwoorden en cijÍers. Op met name de vergrijzing van
Haarlem werd in die tijd door de politiek volstrekt anders

Het is dus zo'n negen jaar geleden dat er wat jonge
moeders de koppen bij elkaar staken. Het heeÍt tang
geduurd, te lang misschien, maar wij zijn niet minder blij
met het resultaat. Het Ramplaankwartier heeÍt zijn
buurtcentrum. We vinden dit nog wel wat kaal. lk wil
daarom de voorzitster van het speeltuinbestuur hierbij
een aquarelaanbieden van de Elswoutslaan.

Paul Marselje, oud-voorzitter Wijkraad Ramplaankwartier
(re80-reB5).
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Foto's van de opening
Tijdens de openirig van het wijkgebouw zijn er Íoto's
gemaakt van zowel het oÍficiële gedeelte als van de
diverse aktiviteiten voor de kinderen. Deze Íoto's kunt u
bekijken en eventueel nabestellen. Ze zijn, in een
Íotoboek geplakt, te bekijken in het wijkgebouw van
maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni. Bij het boek zullen
enveloppen liggen, waarop u duidelijk uw naam, adres en
de nummers van de door u gewenste Íoto's moet
vermelden. De Íoto's kosten Í 1,10 per stuk; het
verschuldigde bedrag doet u in de envelop. Vergeet niet
deze daarna dicht te plakkenl
De wijkraad zal ervoor zorgen dat u de bestelde Íoto's zo
spoedig mogelijk thuis bezorgd krijgt.
J.B.

gereageerd dan heden ten dage. Het duurde drie jaar
voor de wijkraad in het overleg met de gemeente echt
voet aan de grond kreeg. Onze dankbaarheid, richting
gemeente- bestuur, is er vandaag echter niet minder om.
Het is de verdienste van velen, dat de wens van de buurt
is vervuld. Binnen de wijkraad waren dat de mensen, die
de discussie, ook in frusterende tijden, gaande hielden,
zoals Joop Dubbe en Anita Boerboom. Bijzondere
verdiensten had Hans van de Broeke-den Hollander,
waarmee ik talloze bezoeken aan ambtelijke en politieke

vertegenwoordigers bracht om de noodzaak van een
centrum en de spoedige realisering ervan te bepleiten.
Natuurlijk zijn wij dankbaar voor de inzet van al diegenen,
die voor de practische realisering hebben zorg gedragen.
Onze dank gaat met name uit naar,' 't Bolwerk", maar ook
naar de toekomstige gebruikersgroepen, de architect, de
aannemer, de verschillende betrokken ambtenaren
disciplines. Zij hebben alle bijgedragen tot de verwezenlijking. Maar er zal pas echt van een buurtcentrum sprake
zijn als de bewoners er bezit van zullen hebben
genomen. De beurt is nu opnieuw aan het
Ramplaankwartier.

The Swing Steps
Tijdens de opening van het wijkgebouw op 23 april jt.
heeft iedereen ongetwijfeld genoten van de muzikale
omlijsting door de band "The Swing Steps", die geheel
belangeloos zijn medewerking aan het Íeest gaÍ. Deze
band, die opgericht is in l9B7 en een breed muzikaal
repertoire heeÍt, waaronder veel lichte jazz, heefi zijn
sporen al verdiend in Ooslenrijk en Griekenland en
uiteraard (veelvuldig) in Nederland. Wilt U inÍormatie over
deze band i.v.m. boekingen enz., dan kunt U bellen met
Theo Beuker, teleÍoon 070-88 41 44.

Ouderenco ntact Overveen
Het "Ouderencontact Overveen" wenst U een prettige
vakantie. Het ziet U graag in september weer gezond
terug.
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OPENING CLUBGEBOUW
Op zaterdag 23 april was het dan eindelijk zover, dat het

geschenk van onze aanstaande buurman, de heer

nieuwe clubgebouw officieel door de wethouder voor
welzijn, mevrouw Van Son, kon worden geopend.
Wat hebben wij allemaal lang naar deze gebeurtenis

Heijsteeg. De heer Heijsteeg komt te wonen op de plaats,
waar vroeger de gedach- teniskapel stond.
Natuurlijk moest op dit alles getoost worden. En daarna

uitgezien! Om twee uur begon het Íeest voor de
kinderen. Zij konden allerlei spelletjes doen, limonade

kon de receptie beginnen! Vele buurtbewoners zijn in

drinken en een ijsje eten. Maar de grootste attractie was
het springkussen. Daar waren zij, uiteraard in Íiguurtijke

zin, niet vanaÍ te slaan!

het nieuwe gebouw een kijkje komen nemsn. Er was een
grote belangstelling. Onnodig te zeggen, dat wij dit erg
op prijs stelden. Tijdens de receptie, die door de
wijkkraad was georganiseerd, hebben veel mensen ons

I
i

Om vier uur arriveerde mevrouw Van Son Eerst v,,erden

j
I

geweldig geholpen. De eigenaar van Artifleur heeÍt ons

er enkele toespraken gehouCen Paui lJarselle nam
namens de voorzitter van de wijkraad Hans den Nrls het

ter gelegenheid van deze opening een prachtige

woord. Itrlevrouw Hsenderdos sprak de scouiing toe. (U
weet toch, dat ook de scouting in het clubgebouw is
ondergebracht?)
Toen de toespraken achter de rug waren, onthulde
mevrouw Van Son aan de voorgevel een bord, dit was
ontworpen en geschonken door de reclamestudio van
Frits Damave. Wlj zijn daar uiteraard heel blij meel Daarna
ging de vlag in top in onze nieuwe vlaggemast, een

erkentelijk voor!

plantenbak cadeau gedaan. Ook daar zijn wij heel
Lieve mensen, nogmaals hartelijk bedankt! Laten wij
hopen, dat het nieuwe gebouw veel en met plezier zal
worden gebruikt.

Namens het bestuur van de Speeltuinvereniging
Overveen,
Wim Flatel
Christei de Vries

KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEHDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.
Deze nrogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Comoinatie

Reeds 26 laar een begripl

Voor inlichtingen: U.l.C. , Piet Heinstraat ''l
2014 AH Haarlem. Tel.24 62 36.
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het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem

Betreft: Dienstwoning tennispark Elswoutslaan
Geacht college,
H ierbij maak ik bezwaar tegen de aÍgiÍte van de vrijstelling om een deel van het clubgebouw van het tennispark als
Clenstwoning in gebruik ls nemen. Mijn bezwaren zijn gebaseerd op de volgende overwegingen:
- Procedureel.
Op 4 december maakte uw college bekend, dat er een aanvraag was binnen gekomen om de verdieping van het clubhuis
als dienstwoning te mogen gebruiken. Daar het bestemmingsplan geen mogelijkheid gaÍ tot deze vrijstelling en er voor het
gebied geen voorbereidingsbesluit golci, had U het verzoek moeten aÍwijzen. ln plaats van op le treden tegen het illegale
gebruik, besloot U echter tot het voeren van esn onmogeli,jke procedure, namelijk het vooruitlopen op een
bestemmingsplan-herziening, zonder dat daar een wettelijke basis voor aanwezig was. Dat U, waarschijnlijk na suggestie
van het provinciaal bestuur, op 2 december lg87 de gemeenteraad alsnog een voorbereidingsbesluit liet nemen,. doet aan
de wettelijke ondeugdelijkheid van uw besluit niets aÍ.
- Spoedeisendheid.
U heeft bij het provinciaal bestuur aangevoerd, dat een herziening van het bestemmingsplan te veel tijd zou kosten. ln de
eerste plaats heeft U er bijna een jaar overheen laten gaan voordat U het verzoek tot vrijstelling bij GS indiende. Voorts
heeft U niet opgetreden tegen het strijdige gebruik van de accommodatie. ln het aígelopen jaar was het heel goed mogelijk
geweest een herziening van het bestemmingsplan in procedure te brengen. De indruk bestaat echter, dat U in het geheel
niet van plan bent om het bestemmingsplan te herzien. Op deze wijze wolden wettelijke voorschriften ontdoken, hetgeen
bij een overheid zeker niet past.
- De motivering.
In het bestemmingsplan is uitdrukkelijk aangegeven dat een dienstwoning niet was toegestaan. Toch heeft de eigenaar
besloten het bewuste tenniscomplex aan te leggen. Hem waren de aÍzijdige ilgging en dus wellicht een groter risico
bekend. Het gaat dus niet aan nu als argument de afzijdige ligging van het complex aan te voeren. Bij de bouwaanvraag
van het clubgebouw is U er al op gewezen, dat het clubgebouw zodanig was ontworpen, dat in het gebruik als woning kon
worden voorzien. Op dat moment is echter ontkend, dat er een mogelijkheid zou worden geboden om het gebouw als
woning te gebruiken. Daarbij komt dat van vandalisme tot nu toe geen sprake is geweest. Voorts wil ik uw college erop
wijzen, dat er geen enkel sportcomplex is in Haarlem oÍ omgeving dat een dienstwoning omvat. Op deze manier kan door
slinkse zakenmensen een woonsituatie worden gecreeerd die uit het oogpunt van natuur en landschap niet aanvaardbaar
is. ledere extra druk moet namelijk op deze gebieden worden verbeden. En bewoning betekent, dat ook buiten het
recreatieve gebruik onrust ontstaat door verkeer en licht. Ook een extra ruimtebehoefte is al gebleken door de aanvraag
van de bouw van een schuur.
- Conclusie.
Op grond van voorgaande overwegingen verzoek ik uw college bij heroverweging alsnog te besluiten de vrijstelling niet te
verlenen en op te treden tegen het aanwezige illegale gebruik.

Hoogachte nd,
Leo Rooze n. Elswoutslaan 5, Overveen

Echtpaar Coesel
50

De Blinkert

jaar getrouwd
Na aÍloop van de braderie in de Blinkert bleken niet alle

Ënkele weken geleden kwam ons ter ore, dat de heer en

prijzen van de loterij door de gelukkige winnaars

zouden herdenken dat zij 50 jaar geleden zijn getrouwd.
,^,:j als wijkraad, plegen een dergelijke gebeurtenis,
a':hans wanneer wij daar ti.idig van op de hoogte raken,
n:et ongemerkt voorbij te laten gaan. Zo voegden wij bij
:e vele felicitaties, díe het echtpaar Coesel in ontvangst
nocht nemen, ook de onze. Wij deden die vergezeld
laan van een bloemetje.
\,^,'lj Íeliciteren de heer
en mevrouw Coesel hierbij
-cgmaals en wensen hun nog vele gelukkige jaren toe.

Blauw 47
91
190
208
238
263
Oranje 363

ïevrouw Coesel van de Hospeslaan op 24 mei het Íeit

=H
f

aÍgehaald te zijn. Dit kan alsnog gebeuren.
Het betreÍt de onderstaande lotnummers en kleuren:
300
566
711

Komt u welzo gauw

735
783

mogelijk?

Mevrouw Van Gendt

9l). uorn der {ind.n & Z"
Atnncmara van ÍaatauÍttla- ondoóosdr.

Etet

on nloswbourvlrkrn

Àfhangen van ranen en deuren
Betonwerk

Constructlewerk
Dakreparatlea'

juiste ADRES v(x)r al uw
Garen enVoering
Band enRihen
lVlarrchetten en Boorden

Klriesfukken
Eastiek

Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garagea bouuen

ennog

Houtdraalwerk
IEolefende beElazlng
JaarllJks goten schoonmaken
Keukeng leveren en plaatsen
LambrÍgerlngen maken
lleteelwerk

Nleure eloten lnzetten

veel meer !

RA,IUPIÀAN 48

Open haarden

TH,EFOON 242A82

Parketvloeren
Q ook noelllJk werk

ILlolerlng vernlèrxpen/ontatoppen
Schoqrgteenvegen
Tegelwerk

Ultblkken van

RE FOX FILIvIORGANIZATION

voegvrerk

Voegen'van gevele
líandbe tlrunerln gep/wandl so I atLe
X met kerstrÉs werken we nlet

IJZeren konatruktles
.Zoldere leoleren

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

Speciaal kindertar
Gratis prospeclus
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Keuze uit meer dan

300 kinderfilms
Besloten voorsteliingen (lv,latinees)
VredehoÍstr.

7,
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023-314057

Vink

UW ECHTE BAXKER
Nagtzaamstr.
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Engelenburg
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2O!5JM Hmrlom
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12
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lel 3V902
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Openingstijden:
Maandag Vm/ Vrijdag
8.30 - 13.00 u
'l 4,00 - 17 30 u
Zaterdag
8.00 - 16.00 u
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AUTOSHOW

IN

TUINBOUWGEBIED

-:': Èrgeren zich al geruime tijd aan de
aut3s-:,', :i :et weilandje ten zuiden van de
t,/la: -::,,, : I aar de Randweg. De gemeente heeft de
. a=-:=' = . -.sle malen op dit niet toegestane gebruik
l:-,' :::- le auto's werden dan voor een paar dagen
.=-,', :=,i l,laar de eigenaar doet "of zijn band lek is" en

illegale showroom in de open lucht. lndien de eigenaar de
auto's binnenkort niet verwijderl, zal de gemeente een
kort geding tegen hem aanspannen. Uiteraard verbiedt
het bestemmingsplan een dergelijke autoverkoop.
Daarnaast is in de verkoopacte van de grond ook nog
eens notarieel de bepaling opgenomen, daf de eigenaar

zet de auto's gewoon weer terug, dit in de wetenschap
dai je gemeente de auto's niet gemakkelijk kan
'.3l-,', tieren De eigenaar van dit weilandje, de heer Smits,
is n c:k eigenaar van het enige sleepbedrijÍ dat voor de
geme :ite v,,erkt. B. en W. gaan nu eindelijk Íorse
stappen cnCernemen om een eind te maken aan deze

bijna overbodig te zeggen, dat de wijkraad bijzonder
gebeten is op deze situatie en er bij B. en W. op zal
blijven aandringen effectieve maatregelen te nemen.

Vele 'r, ,-::,'":

19

hier geen autohandel of autoshow mag uitoeÍenen. Het is

Q.M.

iuni Vaderdag: sterrenslag van het
Wapen van Kennemerland

als vanouds: op het weiland bii het
Koeienpaadie

I
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Lootste nieuws
Ter

tngfficfilenis aan Arws

Willem Buyspad wordt Dr. Willem DreesplantsoËn
Burgemeester en wethouders van Haarlem hebben
besloten om de onltngs overleden Vrtillem Drees te

arcn. Dr. ïYillem Drees heeft, mals ieder vei zal
rrrten, grote verdienste voor ons land gehad in zijn
lange loopbaan in de politiek, voortl in de jaren na
de tveede vereldoorlog. De kranten en de overige
mdia hcbben datr de ïattste tijd terecht veel
aandrcht arn betteed. Deze grote staatsmtn zal bij
ons ln het Ramplaankvartier ean plantso?n nasr
aich genoemd krijgen.
iht betreft dc groenstrook ter veerszijden van het
vijvcrtje, dat gelegen is tusten de G'illes Schoolmeesterlaan en ds Gerrit Bartolomeus'lton. Het
lartste deel is ook vel bekend als het "crossterrrintje". Door deze groenstrook loopt een pad, dat
ofÍiciëel het lt/illem Bugspad heet, maar dat zal
rnenigeen nooit geveten hebben. De naam van dit ped
komt door hrt besluit vsn B en VÍ te vervtllen en
hat tule plantsoen inclusiefdit pad zal in het ver-

volg Drl lYillem Dreesplantsoen gstn heten. Bevoners van de Willem Bugslean hoeven zich geen
z0rgen te mrkan over hun adresseri ng, vant de naam
vrn hun laan wordt nict rcrtrdtrd.
HdH

Nu niet meer voor
ieder cadeautje

lemand jarig,

geslaagd,
zoveel jaar getrouwd
oÍ zomaar aardig?

de stad in;

HAPPY'S Bf,RTITEIAY CORNER
Bloemendaalserveg
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HOMEOPATHIE
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Leonidas
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uit

Ë

à

í5
Ramplaankwartier

Kom helpen in de
kinderboerderij

(Gem. Bloemendaal)
Verbaasd en soms aangenaam verrast reageerden heel

Dit is een oproep voor vrijwilligers om in de
te koemen helpen.

wat buurtgenoten toen zij op Koninginnedag op de de

kinderboerderij "Croesenhoeve"

Vlaamseweg het Tuincentrum Myriantha passeerden. Het
zag er even naar uit dat onze buurt weer in de
moederschoot van de gemeente Bloemendaalwas teruggekeerd. Sommigen dachten reeds aan de aantrekkelijk
lage onroerend goed belasting, die nu ook hier van kracht
zou worden. Zoals uit bijgaand stukje uit het Haarlems
Dagblad blijkt betroÍ het echter een stunt van de heer Van
Moorsel, de eigenaar van Myriantha, die op deze wijze
aansluiting zocht bij de winkelsluitingsregeling van
Bloemendaal.

ledereen die dieren een goed hart toedraagt en ouder is
dan twaalÍ jaar is van harte welkom.
Er zijn vast veel kinderen en volwassenen'in onze wijk die
veel van dieren houden en daaraan ook wat vrije tijd willen

HdN

Gemeentegrens tij delijk verlegd
HAANLEM.
Ondernemer A. van

besteden. Dus actieÍ mel dieren bezig willen zijn.
Meewerken bij ons op de kinderboerderij biedt dan een
unieke gelegenheid om dieren en hun vezorging beter
te leren kennen. Wij hebben nu 5 geitjes, 16 kippen,3
koníjnen (maar er komt uitbreiding) en 2 pauwen. En deze
dieren hebben dageliiks (dus ook in de weekeínden) hun
vezorging nodig! Wij doen dit nu zo'n twee en halÍ jaar,
met hulp van Opa van de speeltuin. Maar het zou veel
leuker zijn als wat meer mensen en vooral kinderen mee
zouden helpen de kinderboerderij te onderhouden.
Want hulp kunnen wij best gebruiken. Vandaar deze

oproepl
Belons voor meer inÍormatie of kom eens langs.
Olga en Piet Zonneveld, teleÍoon 24 63 84.

Moorsel van tuin-

centrum Myriantha

aan de Haarlemse

Vlaarnseweg heeÍt

op
de

koninginnedag
gememlcgrens
enkde honderden

meters verlegd om
zijn zaak diedag le
gasl ts kuunen ope-

Hij 'leende'bij
de gemeente Bloe-

nen"

mendaal een plaats-

aaambord elr.zette
dat een stukje voor-

bij

de poort van

zijn

Hrijf, zodat het
leek alsof de gemeeutegreos veí
Bloemendaal was
opgescboven. In
,.

STATION HAARLEM

Bloemendaal mochten de wi:rkels na-

Lokale omroep in Haarlem

melijk tot na het
middaguur op€n
zijn- Volgpc Van
Moorsel heeft hij

veel po§itieve reacties op zijn iaitiatief
gehad. Ifij zegt dat

A. tsan Moorxel oalcgt rnet d.it bord de gernemtegftns oan Bloemelldaol enige hón-

de Bloemendaalse d,efi,enmeters.
HA Z_ f-lrtt
ambtenarcn niet
mèer bijkwamen eus. Nret alleen zou gaan, maar op
van het lachen, toen meldde menig girobetaalkaarten
hij het plannnetje buurtbewoner blij werd meer dan eens
voorstelde. Overi-

gens nam

menig

klant de gfap seri-

G

dat dan ook de on-

roerend-goedbelas-

ti:eg naar

beneden

als plaatsnaam van

Myriantha

Bloe-

mendaal ingevuld.

IFTEN

Onze oproep in de vorige wijkkrant, voor Íinanciële
bijdragen voor de start en de inrichting van het

Sinds september 1987 is er in Haarlem en omstreken
lokale radio. Onder de vlag van de Stichting Regionale
Omroep Kennemerland opereert Station Haarlem op de
94.1 Mhz van de FM-band van het kabelnet van de
Centrale Antenne lnrichting Haarlem B.V. L.uisteraars in
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Santpoort,
Overveen, Aerdenhout, Bentveld en Spaarndam kunnen
iedere vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur luisteren naar
nieuws en actualiteiten in het Vrijdag radiomagazine.

's Avonds van'19.00 tot 19.30 uur is er een half uur
cultuur te beÍuisteren. Op zaterdag kan men tussen
17.00 en 19.00 afstemmen op een wekelijks
praatprogramma, rechtstreeks vanuit RadíocaÍe "De
Patriot" aan de Kleine Houtstraat 76. Zondag ten slotte is

buurtgebouw, heeft tot resultaat gehad, dat wij, met heel

er tussen 14.00 en 17.00 regionaal, nationaal

100,-,mevr. G.-v.d.B. 20,-, C.A.S. Í 50,-, hr en mevr. W.-S.
Í 25,-, mevr.

internationaal sportnieuws. Meer inlichtingen bij: Jeroen
Overbeek, waarnemend programmaleider, hooÍd afdeling
Public Flelations en Presentatie, teleÍoon
023-37 91 69.

veel dank, de volgende giften mochten ontvangen:
mevr.E.V. t 10,-, J.S. Í 2S,-, J.R. Í 10,-, hr en mevr v.D. Í
125,-, hr en mevr. P.-A. l ZS,-, H.J.v.E.
H.D.-v.d.W. Í 20,-.
E.H. .

en

Wacht nier Íot het laatste momenl
met het regelen van de hnanciele

re iszaken Kom tijdig e'u,en langs. l)an
maken lr ii 't snei voor u in orde.

Reisklaar. Ook uw reisch eques?
o

o

IT
h
d

a1le

gangbare valuta

o reischeques: r'eilig "geld"
o reisverzekenngen
o snelle a-tla,r,1el_Lng
o 'Lnpakllen eo \\,egv,g7gn' reizen

spaarbank

it

Doe rmeermetde spaarbank die meerdoet
a

nutsspaarbank

h
d
-

k
West Nederland

De Nutsspaarbank maakt deel uit van de verenigde
-spaar i-.anf; )..\-
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