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Een uitgesproken vooriaarsÍoto uit de historie van onze buurt. Groeten uit het Bollenland, zo ís de
titel.
Niet het huidige bollenland, maar een stuk van de Ramplaan, ongeveer ter hoogrte van nummer g. Men
kijkt via de prachtige kleinschalige hyacintenvelden uit op het ouàe manegegeÉu* aan het begin van
de Elswoutlaan, met op de achtergrond de vorige villa Elswouthoek. Zolig aan het begin va-n deze
eeuví een groot deel van de huidige straten er nog uit. Wij vragen ons aÍ wat er gewordén is van het
gebouw, dat juist achter het voorste nog te zien is. HdN
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lnterview met Hans den N/s
EEN NIEUWE WIJKR/tuÀD? WAT HOUDT DAT tN?
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"i'aancen zal de "oude'wijkraad aftreden om plaats te maken voor een nieuwe die door de wijk
:-cei gaan worden. ln dat veöand is de wijkraad al enige lijd bezig om via vrienden en kenissen

-.É-sÉ: :. 'íragen oÍ ze belangstelling hebben om zich voor die nieuwe wijkraad verkiesbaar te stellèn.
Op

'5 :;:--a: werd er een "inÍormatieve avond" georganiseerd in het buurtgebouw om belangstellenden een
-r--x te geven wat zo'n Íunctie zoal inhoudt.
I I aÍLxei probeert U enige inÍormatie te geven over wat zo'n wijkraad nu eigenlijk allemaal doet, zodat U zich

.aat zo goed mogelijk een beeld van kunt vormen. Daartoe hebben we de huidige voozitter van de wijkraad,
:e Heer Hans den Nijs uitgenodigd voor een interview om ons te laten uitleggen wat de versclrillende
,r

rjkraadsleden nu zo allemaal doen.

BEDACÏE
Joke Blarslaar
Winnie Bartlerna

24 57 44
24 42 69

Hans begint zijn betoog met een onderscheid te maken
tussen werkzaamheclen die regelmatig lerug keren en
dingen die opeens opkomen en dan zo goed mogelijk
moeten worden aÍgehandeld,

Terugkerende werkzaamheden
WUXRAAO

Voorzitter
28 voorzineí

Hans den Niis

24 54 90

Bob Meiilis

24 17 88

1. Een van de belangrijkste activileiten die regelmatig
is het beoordelen van ingediende

terug komen

bouwaanvragen door de werkgroep ruimteliike ordening
alle
bouwaanvragen die bij haar binnenkomen de mening van
de wijkraad.ln deze werkgroep zitten 2-4 mensen die alle

van de wijkraad. De gemeenle vraagt over

Penningmeester Quint

Mul

24 60 17

aanvragen bekijken en deze in samenspraak met andere
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Hans den
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De belangrijkste rol van de werkgroep is dan het
inventariseren van de meningen van de direkt
omwonenden over de ingediende aanvragen, zodat het
advies ook werkelijk rekening houdt met de wensen en
belangen van de overige mensen in de betrokken straat.
De werkgroep speett dan eigenlijk een bemiddelende rol
tussen de aanvrager enezijds en de belanghebbenden

in de buurt

STICI-IÏNG BJÀMPLÀAN KWARTIEB

Voorzitter

belanghebbenden in de wijk bespreken om dan
uiteindelijk een advíes aan de wijkraad op te stellen. De
grotere kwesties van deze werkgroep betrofíen natuurlijk
de adviezen over plannen in het Tuinbouwgebied, over
de lichtmasten bij het tennispark en - meer recent - het
verzoek tot uitbreiding van Myriantha. Maar er zijn ook
vaak kleinere bouwaanvragen voor het veranderen van
een dakkapel oÍ het bijbouwen van een schuurtje bij een
huis, daaraan hoeÍt als regel niet veel tijd te worden
besteed.

24 54 g0

anderzijds: een doorgeeÍluik van de

gemeente om de mening van de mensen goed gehoord
te krijgen.
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2. Een andere belangrijke werkgroep binnen de wijkraad
is de werkgroep verkeer. Die houdt zich bezig met
binnengekomen klachten over onjuist parkeren, het
vervotg op pagina
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bekijken van vezoeken om verkeersdrempels aan te
leggen en - het meest recent - het uitwerken van een
voorstel om het kruispunt RamplaarVRollandslaan veiliger
voor de buurtbewoners te maken. Daartoe worden niet
alleen regelmatig interne bespiekingen gehouden, maar

ook worden er contacten onderhouden met andere

corresoondentie. (brieven naar gemeente en andere
instanties, verslagen .van vergaderingen uittikken en
verspreiden, binnenkomende post en informatie
toegankelijk archiveren) en natuurliik het bíjhouden van
de Íinanciele situatie van de wijkraad. Het sekretariaat en

het penningmeesterschap vergen veel aandacht

en

groeperingen die zich met een dergelijke problematiek
vemant voelen, zoals bv de Echte Nederlandse Fietsers
Bond en de Vereniging voor Voetgangers in Haarlem.
Ook is er om de meníngen van de buurt te peilen een
enquete over he[ voorstel onder de buurtbewoners
gehouden en vervolgens een hoorzitting georganiseerd.

toewijding van de mensen die dit de aÍgelopen viif jaar
hebben gedaan.

De bijgewerkte plannen zijn nu klaar en zullen binnenkort
aan de gemeerile aangeboden worden.

7. Als belangrijkste incidentele aktiviteiten van de wiikraad
noerfit Hans de inbreng van de wijkraad bij het tot stand

3. De werkgroeo burenhulo is indertijd opgericht om het
vezoek om hulp van allerlei mensen die ziek zijn, geen
boodschappen kunnen doen oÍ anderszins kortdurend
practische hulp nodig hebben beter te structureren.
Vrijwilligers werden verzocht de mensen te help€n, die
om wat voor reden dan ook geen beroep op hun buren oÍ
Íamilie wilden of konden doen. lntussen lijkt dit initiatieÍ
zelístandig geworden te zijn, in de zin dat mensen direct
zelÍ contact opnemen met de vrijwilligers zonder
tussenkomst van werkgroep. Voor "nieuwkomers' ís de
burenhulp nog steeds aktieÍ. Zie de teleÍoonnummers in
de wijkkrant.

Hondepoep
4. De meest recente werkgroep in het vijÍjar(7 bestaan van

het huidige wijkraadbestuur, is de werkgroeo

hondepoep. Deze werkgroep is eigenlijk voortgekomen
uit een indertijd gestart initiatief om in de wijk het huisvuil
beter te scheiden. Uitkomst van die geslaagde aktie
waren de huidige glasbakken en papierbakken op enkele

plaatsen in de wijk. Ook is toen de mogelijkheid
'geschapen om .lege batterijen in te leveren bij
Íietsenhandelaar de Haas.
De hondepoepwerkgroep heett een enquete gehouden
onder buurtbewoners, stukjes in de wijkkrant geschreven

om iedereen over de problematiek en de gezochte
oplossingen te inÍormeren. Ook onderhoudt de
werkgroep regelmatige contacten met de gemeentelijke
diensten, die zich over dit probleem buigen, zoals bv de
gemeente reiniging en de milieupolitie.

5. Een ander regelmatig werkende groep mensen ís de
reclaktie van de wiikkrant Om de afspraken m.b.t. de
advertenties na te komen hèeft de wijkraad zích verplicht
om de krant éénmaal in de twee maanden uit te brengen.
Kopij is eigenlijk nooit echt een probleem, zegt Hans. Er
komen altijd wel voldoende ingezonden stukken en
verslagen van allerlei activiteiten binnen om voldoende

materiaal te hebben. Het intikken, lay-out en verder
verspreiden van de nummeÍs kost welwat tiid, zelÍs met
de computer die daarvoor beschikbaar is, maar gelukkig
zijn er meestal genoeg vrijwilligers die bereid zijn hier wat
van hun tijd aan te besteden.

6. Een laatste, maar zeker niet minst belangrijke
bezigheid van de wijkraad is het verzorgen van alle

lncidentele aktiviteiten
komen oí wijzigen van de

zogenaamde
'Bestemmingsolannen" van de gemeente. Dit betekent
dat de leden van de wijkraad soms zitting hebben in
ambtelijke werkgroepen die met andere deskundigen
bexijken wat de toekomst van het betrefÍende gebied
moet ziin, Een goed vooÖeeld leveren de discussies
over het Tuinbouwgebied. Kortgeleden is een
aÍv'aardiging opgenomen in de Beheerscommissie
Elswout, Duinvliet- en Middenduin. ln deze commissie
wordt op initiatieí van de gemeente Bloemendaal
overlegd over de toekomst van het landgoed Elswout
(cncer ardere over de problematiek rond de Íunktie van
de caar gelegen boerderij). Door je met dit soort
ac'liv ie,:en bezig te houden, heb je al in een vroeg
stadrur: een stukje inspraak over wat er met die prachtige
stukken .atuur, die de gouden rand van onze wijk
vormen rcel gebeuren. Het is minder opvallend, maar
vermceierli< wei eÍÍecliever om op deze wiize al in een
vroeg siao r.,:r,r je wensen en ideeen naar voren te
brengen Fet bet=refi wel dat de deelnemer aan zo'n

werkgroec sorns op werkdagen in Haarlem oÍ
Bloemendaal moet vergaderen, iets wat niet voor
iedereen even makkelijk te realiseren is. Gelukk§ mogen
mensen in overheidsdienst, die een ofÍiciele uitnodiging
voor een dergelijke vergadering hebben, vrii vragen aan
hun baas om ten dienste van het "algemene nut'deelte
kunnen nemen.

Leuke dingen
8. Maar het werken voor de wijkraad bestaat gelukkig niet
alleen uil ambtelijke commissies en vergadenngen. Ook

n voor de wijk
georganiseerd.
De kinderen zullen zich het zeer gesiaagde Sinterklaas
Íeest dit .iaar in het winkelcentrum en vervolgens in hel
Buurthuis herinneren. Ook de Braderie van vorig jaar,
waar door bewoners meer dan 40 kraampjes werden
worden er van allerlei leuke dinoe

gehuurd, was voor iedereen een groot succes. Een
ander heel spontaan initiatieÍ was het schaatsÍeest op het
Brouwerskolkje, intussen al weer 3 jaar geleden, waar we
een swingende koek en zopie stal installeerden.
En natuurlijk zijn er de vele gezell§e avonden, waar je
met eikaar na een vergadering nog even blijft napraten
met een pilsje en een hap1e. Ja zoiets kost tild, maar het
maakt dit werk ook leuk en gezellig.

-: =- -a:;urli1k z jn er dan tenslctle de vele oraktische
: -;i- : e gewcon gedaan rnceten worden. lk noemde

a

-É1

'':rrldelen van de wilkkrant en al het regelwerk rond

:=- :':cerle of Sinlerklaas Íeest. Het opzetten van de
..':::.:a"n, het aanbrengen en onderhouden
van de
":- :^: rg is een ander jaarlijks terugkerende bezsheid.

: :: ,\,erk wordt trouwens niet alleen de wijkraadsleden
l.::ar, ook andere vrijwilligers en winkeliers zijn bereid
:: .etden uit de mouwen le steken.
Ko

nklusie

-.:
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3sheel oveziende is het een indrukwekkende Iijst
ngen Cie er door zo'n wijkraad wordt gedaan.
-::r:aad dat kost tijd en energie.
Hans schat dat het

r^ .
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als voorzitter toch wel gemiddeld een a twee

:,:^:en

in de week kost en dan nog aÍ en toe ook een

-:Jag oÍ ochtend overdag. Hel secretariaat, de
::-'rngmeester en de overige leden zullen toch wel één
':: :/vee avonden per maand met dit werk bezig zijn.
zal ontkennen dat het tijd kost om at die
en rond de buurt in zo goed mogelijke

" =-and
:::
,'teiten in

: a ^en te leiden. Hoe rneer tijd je eraan kan geven des te
-=:r vind je bijde gemeente
luislerend oor en des
': ::rer zal men naar je advies een
willen luisteren. lmmers de
* ^'àad heeft geen directe macht, al denken mensen dat
/'. :ens. De wijkraad geeft adviezen, onderhandeh
en is
'-::ilDersoon

tussen bewoner en de beslissende
-:':^: es van de gemeenle.
En zoals altijd bij dit soort
::. :ten hoe beter ze bearEumentee,d en vooöereid
: - ::s ïe meer zal men er rekening mee houden. Nu
S

oeeltuin Overveen

binnen de gemeente ben grote reorganisatie gaande is
om meer 'klantgericht" te werken is het extra telangrijk
om'eöij" te btijven.

Een belangrijke ervaring voor Hans gedurende de
aÍgelopen vijÍ jaar is samenwerken mel allerlei

verschíllende mensen met verschillende belangen. ln
een wíjkraad moet iedereen aan bod kunnen komen en
dat betekent dat de voozitter, maar ook de andere leden
bereid moeten zijn sterk uiteenlopende meningen te
respecleren. Samen dingen doen is belangrijk om
allerleí initiatieven te stimuleren en van de grond É lri;gen

en de inspraak te kanaliseren.

Ook is het betangrijk dat de

verschillende

leeftijdsgroepen in de wijkraad goed vertegenwoordigd
zijn, juist om aan die pturiÍormiteit van de wijk gestafteïe

geven. Zowel oudere mensen als jongeren, zowel

mannen als vrouwen, zowel wertenden als mensen met
VUT oÍ pensioen zuilen hopetíjk de komende vijf jaar
een
deel van hun tijd en krachten aan deze wijk willeó geven.
De mogelijkheden om zinvolle en leuke dingen te doen

zijn enorm. Geid is in bescheiden male aanwezíg, de
kontakten met de gemeente en andere instellingeÀ zijn
erg goed en er is een Íors aantal zaken die oÀze wilt<
betretÍen en ,r/aar de mening van de wijkraad dus van

belang is, én gehoord wordt!

Laten we hopen dat velen zich verkiesbaar stellen om
naar vermoqen hun steentje aan de voortzetting en het

verslerken van de wijkraad bij te dragen.
1 0-2- 1 990
JarlChabot,

peutergym draail heel goed. Emmy
Ramakers heeft
ÍJ iddes haar plaats

aÍscheid genomen en nu zal Astrid

- :'::'Si iondoleren wij de wijkraad mel het overlijden
. l.: *:vnes. OngetwijÍeld een groot verlies voor de
- - :,:rdrli€
de speeltuin enkele
:, -: :- i€ ,!eien: organiseerde
een speurtocht, een knutselmiddag
:- .:- :'... vcor peuters. Dit was heel geslaagd en
*.::. :- , a- olan am in de voorjaarsvakantie weerwat
r, : r- - ': Jaan doen. Een Íolder hierover kunt U
"i, - -- : :- ,,oor het kerststukjes maken op 20
lÈ : ': ,,:: :: :Dk.omst erg laag. DÍt zal O.a. te wijlen
: : : : : I -:e kant uit laai stencillen van een Íolder
:: - ': ,: :. tussen de wijkkrant gestopt kon
p.r r: ' : - r: ^: a,erd de wijkkrant in
sommige delen
'1- .:- '" -".. tai :ezorgd. Wij vonden dit jammer
- - _. -_: - ^aeren ons wel volgend jaar
-::
r-r: . ,. :.:_=:^:oeltjes, mos, denneappeftjeS door
.r-_--': -: :- :=. : geeden rnelddenwij udatenz.
HÍa
- 1: ::- .-,-::a_D wilde beginnen op
::::-::., . _:.i - 10 jarigen. Helaastobt Riaal
, -: ::- :::^:1sei zodat deze aktiviteit nog
2' ,: :' -::* ,_--i- gaan v/anneer zij herstelt is,
" : - :' _ :":a'a -: C ng van maken. De

-(>\\).'.r.

'r

// t:
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C

innemen
ij bedanken Emmy dat zii èr zo,n btoeiende
business van gemaakt heeÍt en wensen
Astrid veel

sukses

Marjoleín van Giessen.
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Nu ook: Rollandglaan 33

Nleuwe DJember, Bloemendaalseweg 247
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Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelijke broodeters?
Als U dicht in de buurt van éen !ar:.:::-je 3a:{e.sn-yzen woont
''llAII ZII U HEITiTAAL 6EBAXXEI{"

Gen. Cronléstr 158 annex croissantérie
Kritzingerstr 37 - lndischestr g5 - Gen. Spoorlaan
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanteri€
Grote Houtstr 167 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie

I

HEEMSTEDE:
B rnenweg 140 annex Kondhorei restaurant

SANTPOORT:
Eloerrendaalsesiraatweg 85
ZANDVOORT:
Toiweg 6
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Periodieke inspektie Tuinbouwgebied
BÍi de vergadering van de gemeentelijke commissie voor de ruimtelijke ordeníng is eind januari de laatste
versie van hel Ontwerp Bestemmingsplan Tuinbouwgebied besproken. Wij woonden namens het
Ramplaankwartier deze vergadering bij en brachten opnieuw een aantal punten van kritiek op het plan
naar voren. U zult zich deze punten van de vorige nummers van de krant wel herinneren. Een belangrijk
punt willen wij hier nog.eens naar voren brengen.
Het betreÍt het Íeit dat in de loop der jaren steeds weer gebleken is dat de gemeente moeite heeft om de
bepalingen van de bestemmingsplannen te controleren en te handhaven. Er zijn domweg te weinig
ambtenaren, die de wijk in kunnen komen om te zien oÍ er dingen gebeuren die verOoOón zijn. W'rj
hebben er steeds op gewezen dat onder zulke omstandigheden het vaak de wijkraad is die zulke zaken
bij de gemeente melden moet, of, om het beeldender te zeggen, moet aangeven, verklikken. Wij hebben

daar altijd een grote hekel aan gehad.

Het is daarom verheugend dat tijdens de genoemde
vergadering de voorzitter, Wethouder Van Schooten,
uitdrukkelijk heeft gesteld dat deze praktíjk binnenkort tot

het verleden kan behoren. ln het kader van

de
reorganisatie van het gemeentelijk apparaat zullen enkele
ambtenaren worden vrijgemaakt om dit zo te noemen
veldwerk te gaan doen. Overtredingen zullen dan niet
alleen door de gemeente zelÍ in eerste instantie worden

geregistreerd, ook zal men veel alerter op Íoute
ontwikkelingen kunnen reageren.
Wij hopen dat deze ambtenaren nooit overlredingen in
het tuinbouwgebied zullen registreren, maar tegelijk

voelen wij het als grote geruststelling én als een
rechtvaardiging voor ons aanhoudend vragen de

aÍgelopen jaren oat een dergelijke periodieke inspektie er
dan toch eindelijk komtl!
HdN

Myriantha kriigt bouwvergunning

i'la een zeer lange procedure heeft de Firma Myriantha
.'an de gemeente vergunning gekregen om een belang'ijke uitbreiding van de zaak te realiseren. Wij hebben u
3e aÍgelopen jaren met regelmaat op de hoogte
;ehouden van de ontwikkelingen in deze aangelegen'eid, en wij hopen dat deze keer de laatste zal kunnen

:r1n. Nadal

al ongeveer een jaar geleden in principe

:vereenslemming was bereikt over de omvang van de te
:cuwen kas, is door het ontbreken van een
,.detailleerde plattegrond van het terrein de laatste Íase
-:gal gerekt. ln overleg tussen vertegenwoordigers van

:: iii'ma , deskundigen van de aÍdeling Stadsontwikkeling
.- van de dienst Hout en plantsoenen en een delegatie

ar de wijkraad is uiteindetijk over de inrichting van het
::::ein overeenstemming bereikt. Tussen de nieuwe kas
,

.- Ce Pieter Wantelaan komt het parkeerterrein voor ruim

honderd (!) auto's. Dit terrein zal met verschillende
beplantingsstroken worden aangekleed, zodat het blik
niet alte veel in de gaten zal lopen. Aan de oost en (een
deelvan) de noordzijde van de nieuwe kas blijft de grond
in gebruik voor het l<weken van diverse soorten planten.
De gemeente en de wíjkraad hebben in de slotíase van
de procedure alle zeilen bijgezet om de vergunning nog
voor 1 Íebruari klaar te laten zijn. Myrantha verklaarde
onmiddelijk daarna met de bouw te beginnen vanwege
de planning in veöand met het zomerseizoen. Als u dit

leest zou de bouw al een heel eind moeten zijn

gevorderd.

Wij hopen dat alle partijen zich aan hun woord trouden en

dat de door ons én de gemeente gevreesde en

onbedoelde grootwinkelbedrijÍachtige ontwikkelingen
achtenrege zullen blijven.
HdN

Rampertje

Rampertje

3:',raagd: Hulp in de huishouding voor 1 ochtend per

Garage te huur gevraagd omg. W. Buyslaan. tel: 243385
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Àftrangen van ratnen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatlee
Estlk vloeren leggen
Foralca bladen en kaeten
Garagee bornen
Houtdraalwerk
Iaole5ende beglazlng
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echoonnaken

Kenkeng leveren en plaatren

Larnbrlserlngen
liletaelwerk

I
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UW FIJNBAKKER

Nletre eloten lnzetten
Open haarden

Parketvloeren
Q ook trcel1lJk rerk
lllolerlng vernlèuwen/ontltoppen
Schoqnteenvegen
Tegelwerk
Uitblkken Ían voeguerk
Voegen'van gevele
líandbetfuunerlngen,/wandlsolatle
X rnet kerstrals rerken we nlct

IJzeren konstruktles
Soldere lsoleren

12 - trl.3í902
95 - tel' 350700
' tol.353437
Engelanburg 78
- te| 241053
Bampla6n52
N8gtzaamstrsat

v. Zag,gelenplain

Wink6lcentrum Amí6tdamstraat
Ged. Harensingal

6'

t41.35844'l

Hetjuiste ADRES voor al uw
GlarenenVoering
Band err Ritsen
Il{arrehetten en Boorden
Krrieshrkken

Eastiek

en nog

veel meer

P.
Hradrtl Fooronlon
20l3JM Hmrlonr
T.l. 023 - 2a t3 l0
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Ter nagedachtenis

Bep Heijnes
Op 18 januari is, volkomen onverwacht op 73 jarige
leeÍtijd, mevrouw E. Heijnes overleden. Bep, voor

vrienden en kennissen, was weliswaar tamelijk op jaren,
maar nog zeèr vitaal en altiid in de weer' Klagen kwam
nauweliiks in haar woordenboek voor.
Zij was veel ondenareg, overdag om boodschappen te
doen oÍ wijkraadklussen op te knappen, maar ook vaak tot
laat in de avond naar lezingen oÍ concerten.
Bep genoot 's zomers in haar tuin op een intense manier
van de natuur, zij had zich daar met een groot aantal
plantesoorten uit de natuur omringd. Zomer en winter
bezocht zii met grote belangstelling de vergaderingen
van de Natuurhistorische vereniging.
Zij was een oudenaretse genietster van Klassieke Muziek,
inderdaad, met hooÍdletters. Door weer en wind ging zij
daarbii op haar fiets en bezocht talloze muziekuitvoeringen, zowel in Bloemendaal als in het Haarlemse
concertgebouw. Ziilegde een hoge standaard aan aan de
uitvoeringen. Niet alleen daaraan overigens, ook aan zich
zell deed ze dat. "Als ie iets doet, doe het dan goed", zo
was een van haar stelregels, een ander luidde: als je iets
belooft. schept dat verplichtingen. Stelregels, die ze zelf
op een bewonderenswaardige wijze in ere hield, dat
hebben we in de wiikraad iaar in iaar uit gemekt.

Bep, die al vanaÍ 1924 in onze buurt woonde, is de
aÍgelopen v'riÍ jaar, tot aan haar overlijden, secretaris van
de wijkraad geweest, daarvoor bovendien ook nog een
klein jaar penningmeester. Naast dat was zij ook lkl van de
Stichting Ramplaanlo,rrartier en daar bekleedde zijtot volle
tevredenheid van haar kollega's de Íunctie van
secretaris/penningmeester. ln alles wat Bep deed was ze
strict eerlijk en oprecht en bovendien zeer rechtlijnig:
attijd kwam ze zonder omhaal van woorden voor haar
rnening uit. Een eigenschap die heden ten dage steeds
zeHzamer wordt. Wii hebben Bep om haar eerlijkheid, om

haar inzet en haar kameraadschap heel erg gewaardeerd.

VijÍ laar geleden waren wij nog vreemden voor elkaar,

maar nu ze zo plotseling overleed, voelden we een piinliik
gemis: we hadden een vriendin verloren. Het is moeiliik
aÍscheid te nemen van iemand die nog zo vitaal is en
eigenlijk nog zo midden in het leven, ons leven staat.
Natuurlijk hadden wij wel eens een verschil van mening

met haar, ruzie zou ie het ook af en toe rustig mogen
noemen, maar altijd werd de lucht weer spoedig
gezuiverd en konden we door mel elkaar, konden we
weer grappen maken en het werk aan de wiik voortzetten.
Ten overstaan van onze hele buurt wil ik haar hier in haar
eigen wijkkrant, waar ze jarenlang zo veel werk voor heeft
vezel, nog eens heel erg bedanken, wij missen haar!

Wij hadden Bep nog heel graag een aantal iaren in ons
midden gehad.
Hans den Nijs, voozitter Wijkraad Ramplaantavartier.

í begeleidster op de Veronicaschool
(centrum), Antoniestraat 28 voor de donderdagmiddag
van 13.30 - 15.00 uur.
1 begeleidster op de scholengemeenschap (noord),
Verspronckweg 150 voor de dinsdagavond van 19.90 19.45 uur.

Wie heeft oude foto's?

Gevraagd:

Tot nu toe hebben wijde voorplaten van onze wijkkranten

nog steeda kunnen opsieren met mooie oude prenten
van ons Ramplaankwartier en naaste omgeving. Op dit
moment raakt onze voorraad echter uitgeput en daarom
doen wij een beroep op U. Heeft U nog nog oude foto's
en/oÍ ansichtkaartenvan deze omgeving, dan zou de
wilkraad deze graag van U lenen. U kunt daarover kontakt
opnemen ,.net Joke Blansjaar leli 245744.

Voor inÍormatie kunt U bellen met:
Jolijt Leusink pia Wijkcentrum De Flingvaart,
Floris v. Adrichemlaan 99,

tet: 361334.

onthoudt één ding
t'oor kvaliteit haring
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Beheers- en adviescommissie

samenstelling is als volgt: Voozitter Wethouder Van de

Ham van Bloemendaal, het districtshooÍd van SBB,
waaronder Elswout resorleert, voorts vertegenwoordigers van de "Groendiensten" van Bloemendaal en

Elswout en Duinvliet
\telen van u zullen de ontwikkelingen in en rond Elswout
de aÍgelopen jaren met argusogen hebben gevolgd. Wij
Ceden dat ook, en woonden bijvooóeeld verschillende
bijeenkomsten bij die Staats Bos Beheer heeft betegd
0rn onrwonenden te inÍormeren over de plannen. Deze

,,'ergaderingen gingen vaak met
rumoer en ruzie gepaard.

ln brede kring leett de gedachte dat niet alle voorstellen
even gelukkig zijn. De gemeente Bloemendaal is nu met
SBB overeengekomen om een officiele commissie in het

leven te roepen die zich over het toekomstige én

Cagelijkse beheer gaat buigen en daarover aan SBB
adviezen gaat geven, enezijds om ruzies in de toekomst
ïe vermijden en andezijds om in een vroeger stadium aan
0e ontwikkeling van de plannen mee te kunnen doen.
Deze commissie gaat voluit heten: Commissie tot advies

en beheer van Elswout, Duinvliet en Middenduin.

De

Haarlem, een verlegernvoordiger van de vereniging *Ons

Bloemendaal", en vertegenwoordigers van de groepen
omwonenden. Ook vanuit het Ramplaankwartier is een
atuaardiging mogelijk. Het spreekt van zelt dat de wijkraad

deze rnogelijkheid om aan de beraadslagingen deel te
nemen graag aangrijpt. Vooralsnog is ondergetekende
als vertegenwoordíger in deze commissíe aangewezen.
Bijgaande foto toont het knoflen van de gekandelaberde
Lindes op het landgoed, zoals dat deze winter heeft
plaats gevonden. Dit noodzakelijke onderlnud van deze
sierbomen was vele jaren achter op het schema, maar nu
SBB het hart van het landgoed weer in zijn oude luister wil

herstellen heeÍt men dit achterstallige onderhoud
aar€epakt. Laten wij hopen dat het -beter laat dan nooitop gang komen van een veelzijdige beheerscommissie
eveneens een bildrage tot behoud en welstand van het
hele landgoed zal leveren.
Hans den Nifs
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u dat?
Chemisch afval: waar laat
gooit U meer weg dan U denkt'
Met Chemisch atual
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\'/at is schadeliik?
^ a e nederlandse gemeenten is de inzameling van klein
:-e:;:rsch aÍval nu goed geregeld. Oude medicijnen kunt
- br,roorbeeld vaak bij de apotheek inleveren. Veel

Í'.'

De Blinkert
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':::speciaalzaken nemen lege batterijen in. Hieronder
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gi een lijst van schadelijke aÍvalstoÍfen.
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=::cchemicalien
. : íi'esten

*i
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:e-out-vloeistof

-- ru izenlenergie-zuinige lampen

:::'J's met accuzuur
::i:oleum

I :smetica (remover, nagellak)
S:u itbussen
{ apotte kwikthermometers)

.Als Uw buren het gas
aanlaten, gaat er bij U dan een
lichtje branden?" Enige tijd geteden hebben wij in het
Ramplaankwartier een overleg gestart met vertegenwoordigers van verschillende instellingen over de
problemen die wil in deze wijk, waar zeer vele ouderen
wonen, tegenkomen. Het resultaat hiervan is dat wij
gezamenlijk een cursus gaan starten op 5 maandag_
avonden n.l. 12 en 26 maart en g en 23 april en 7 mei van
19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in 'De Blinkert"
Wat is de bedoeling van deze avonden, die kosteloos
zijn: U laten kennismaken met:
Wat betekent het als mijn buurman-mijn buurvrouw-mijn
vader of moeder-mijn vriendin enz. geestelijk achteruit
gaat.

Ga er bijtwijÍelvan uit dat een stof niet deugt.

n Ie

I

ve rad resse n

en natuurlijk ook samen nadenken over- wat moet mijn
houding dan zijn - of wat kan ik in zo'n situatie misschien
doen.

l,,l e medicijnen levert U natuurlijk in bij de apotheek.

Voor wie is deze cursus:

::.:terijen kunt U inleveren bij de Íirma De Haas en de
-:<amartt. Het overige kunt U kwijt bij de Íirma ArtiÍleur en
:. 'irn'a Myriantha.

Voor U allen die wonen in de Ramplaanbuurt.

-

=-st Gemeentereiniging

Het komen naar deze cursus verplicht U tot niets. U moet
na deze cursus dus niets meer of minder doen ín deze
wijk-maar misschien zegrt U na deze cursus "kan ik ook
nog iets betekenen voor ............?
Doet U mee, dan kunt U zich opgeven bíj "De glinkert" tel:

240955

í57 l«ilorcIdeg,
Het m ilieu
gaat eraan kapot
--. :-, .:. ...e mer z'n allen 137 kilo aan
tg Dar rs I37 kilo re veel.
-.,- ::: ::. ::rien sroffen die het milieu

Mevr. van Gendt

Directrice

Braderie de Blinkert

.,.

ngs

§qor chemirch

èf

i'al

n

g. Haar brengl!_ysg,

Dit jaar hebben wij onze grote Braderie vroeg gepland,
gewoon omdat wij zoveel aan te bieden hebben. U zutt er
van alles vinden o.a. meubels- snuisterijen- kleding. Maar
natuurlijk ook weer allerhande nieuwe spulletjes door de
dames zelí gemaakt. Met de loterii en het rad van

avontuur heeft U weer kans op vele mooie prijzen. Dit
alles op Zaterdag 31 maart van 10.30 tot.t4.00 uur. U
komt toch ook ??
Mevr. van Gendt
Directrice

FABLO

kom tennisser?

ii ae Fablohal
in het RomPloankwortier

?lrtÍtleur
Voor

aI uw bloemen en

planten en tevens voor
buitenPlanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.
Ramplaan 24a
Haarlem

A.Thoolen ir B-V.
MorcelisvaartPod
Hoorlem
2L L2 10

tel: 023-24 34 82
ïach! niet tot morgen rndcrs kan lk
het vandaag nlet bczorgcn'

Drogisterii-ParÍumerie
BAKKER

@uUeLuífet

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van WlJk en Marlnehospltaal

BANOAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZORGING
PARFUMEBIEEN

voor:

deposltalre:

BOC

LANCOME

e

MARBEHT
en vele andete

VanaÍ 125.- gratis thuisbezorgd

kem &
rprclelltrltlnwlnkrltlr
Blo.m.nd.rl3.br.9 2t7
Ovcrvcln

r.r.

023-250732

. Belgische Leonidas bonbons

'

MövenPick iis

'Van de boerderii:
Karnemelk, Yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baÖecuesauzen
uit eigen keuken

s
E
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Van de redactie:

Kinderboerderij Croesenhoeve

I

I

,r*$

a

Een van de Íirma's in het Tuinbouwgebied is Orchidee
Haarlem. Velen van u zullen nog nooit van deze Íirma
gehoord hebben. Van deze íirma, die zich bezighoudt

met het kweken van verschillende soorten groen en
bloemen en met het opmaken van bloemstukjes en
boeketten, ontvingen wij een íngezonden mededeling.
Omdat sommigen van u wellicht in het aanbod van de
Íirma Orchidee zijn geinteresseerd plaatsen wij deze
mededelíng hieronder.
lngezonden reklamemededeling:

Orchidee Haarlem BV RockaertshoÍ
U zutt zich misschien al een tijd hebben aÍgevraagd wat wij
en onze medewerksters precies op ons bedrijÍ doen. Dat
willen wij graag uitleggen. Wij maken btoemstukjes,
meestal van orchideeën, die via exporteurs naar Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland gaan. Ons
seízoen loopt van oktober tot eind meí omdat er in die
periode veel internationale Íeestdagen zijn en bovendien
is dat de bloeitijd van onze orchirJeeën. Bij elke Íeestdag
zijn er nieuwe modellen van onze stukjes. Er is vríj veel
transport van en naar ons bedrijÍ, zo nu en dan zutt U vast
wel eens last hebben van de grote vrachtwagens. Wij
proberen dat zoveel nngelijk te voorkomen.

ln de vorige wijkkrant deed ik een oproep voor die
broodnodige vrijwilligers voor de dierenboerderij "De
Croesenhoeve". Helaas niet een buurtgenoot heeÍt
gereageerd. lk kan dit niet begrijpen. Mijn man en ík doen
dit vrijwilligerswerk nu zo'n 4 112 jaar. Mevrouw van
Rooyen helpt ons sinds enige maanden een paar uurtjes
per week. Maar de dierenboerderij is toch van de hele
wijk? l-{et is toch ook veel leuker om dit werk (onderhoud,
schoonhouden e.d.) met meer vrijwílligers te doen. lk
denk dat er toch echt wel mensen wonen in onze wijk met
wat vrije tijd en hart voor dieren. Kom eens langs voor een
p raatje of U kunt ook bellen

Velen van U weten dit allemaal al jaren, omdat

U

regelmatig bij ons leuke stukjes komt kopen. Het is alleen
vaak erg druk en er is misschien niet ahijd tijd om U op een
prettige manier te helpen, hoewel wij dat natuurlijk wel
graag zouden willen. Misschien is ook het stuk lopen wel
een bezr,vaar, om het maar niet over de waakhond te

hebben. Daarom willen wij graag het volgende
voorstellen.
U kunt s'ochtends tussen 8.30 en 10.00 uur bellen, dan
zorgen wij ervoor dat U 's middags het bestelde stukje
keurig bij U thuis bezorgd krijgrt. De prijzen zijn vanaÍ Í
8.50 incl. Wij hopen U hiermee van dienst te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Ad en Cyntha Demmers,

O§a Zonneveld,
Beheerder dierenboerderij

Tel.24 48 26.

Heodrik Floozenlaan 30,

te|.24fft84

GiÍt
De wijkraad onr''rng
Hartelift dank.

Oproep bezorgers
eer

g'f1. H.F maakte

Í

25.- over

De wijkraad heeft op drt moment dringend behoefte aan
bezorgers van de wijkkrant. De krant komt 6x per jaar uit.,
De wijken zijn zo verdeeld, dat de bezorging U niet meer
dan een half uur a drie kwartier kost. Dus ...... veel tijd is
dat niet. We rekenen op U. Belt U even met Joke
Blansjaar lel'.245744.

l-llr

[J wilt zekerheid in

a

Voor alle mogeliike risico's heeft
de Verenigde Spaarbank verzekeringen die u veel zorgen besparen.Zo kunt u bij ons de premie
maandelijks betalen. Dus van
hoge jaamota's hee{t u geen last
meer. En natuurlijk handelen u'ij
eventuele schade snel af.
Geïnteresseerrd? Op onze
kantoren vertellen wij u er graag

----\

DeVerenigde Spaarbank
I doet meer,

,e.ar.

\Mij verzekeren alle risico's
die u boven het hoofd hangen.

o

E

verenigde
-spaarbank

VCCR i =)'l : a3KUND|G AAI.IKOOP-ADVIES
Ei,t tCC =c Sf?,, CE:BOLLAXD

Gazelle

['1iEF. ]1'i !À-\VE EEUW FIETSEN'VAKKENNIS
r REPARATIES

U

r ALLE MATEN

Juncker

. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

BANDEN

ook voor olle soorten Philips gloeilomp€n,
T.L.buizen cn clektro-moteriool

Vesting

A G DE HAAS

RAMPLAAN46 TEL.24 05
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LICHT- KRACHT. BEVEILTGINGS. EN
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