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Nu ook: Rollandrleen 33

Nleuwe DJember, Bloemendaalaoweg 247

àer

SINDS 1918

HAARLEM:

Bent U ook al lid van de c;b r:o, gezonde smakeliike broodeters?
Als U c,icht rn de buu. .a' ..- .r- :nze Oude Backershuyzen woonl
''ÍlAX ZIÍ U HELEiIÀAT GEBAI(XEII''
HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei reslaurant
a
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85
ZANDVOORT:
Tohreg 6
Sakker Van D:' ,::-e- -àaÍ'van trage eters - gràge cteÍg

Gen. Cron!óstr 158 annex croissanléne
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. SpooriaaHoogerwoerdststr 45 annex croissanterie
Grot€ Houtstr 167 annox croissanterie
Schouwtieslaan 47 annex croissanterie
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}VELKE CAMCORDER U OOK KIEST
\TIJ LEYEREN YOOR EEN SPORTIEVE PRIJS
B ra;rc Korrekt vtndt u een ruime kollektie topmer.rrn en een goede voorlichting bij het maken van een

rriSt.lZe

C:< met andere beeld- en geluidsapparaten is Kor-

video

.e! | ,, aak goedkoper.
i'.'aai-,.'an een goede service kunt u altild op aan, al
c r.a 3O laar Directe levering, gratis plaatsen en insle en _!an de gekochte apparatuur is vanzelÍspref,.e^: Cnze ergen technische dienst staat voor u
k aar om de apparatuur tn optimale conditie te hou-
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Voor beter beekl
en gehtid...

rqdio

e.,

KORREKT

LEIDSEVAART 130 (achter de schouwburg) HAARLEM TEL:023-gzgTgz
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Wii gaan weg...
maar zien om met voldoening
- l:'s

n oeze verkiezingskrant kunt u een
:-:3 '""iikraad' Paul Marselje, die beschri;il'Àoe"rrij
-bijdrage lezen van de eerste voorzitter van
een beetje onverhoeds door de
- : a:ieÍneemsters van die
eerste raad tot vóorzittór wero gebomoarààero.
lk had vijÍ jaar
a:er geen baard' daar kan het niet
aan gelegen hebben, maar toen paul
mij
kort voor zijn
aatste vergadering v.r9eg om gedurenoJoe
}or.i
trÉt
uoorritterschap
waar te nemen, tot
^a de wijkraadsverkieiingen-, heb ik
oot< een oeetie t"g.ng*.iiioorto.
Dat tegens:'bbelen heeft ook mij niet geholpen, ik
werd ,oorï, drie maanden voorzitter.
lk had er
::en al een voorgevoel van àat drie maanden
wel eens lang konoen ouren. wij staan
-'an de vooravond van de volgende wiikraaosrertiezin[en.À
nu
i["0.n
nog
steeds
'''ocrzitter: waar ik destijds al een 6eetje o"ng uóoiwàs rs
uit§ekomen: het werd vijf jaarl
Redaktie
-:,,1e Blansjaar

245744
244269
247230
245193

,', nnie Barilema
^:elies Homburg
:. ^rke Kuipers
.1

I,N,tijkraad
, ::.zitter Hans den Nijs
. ::,,oorz. Bob Meylis
.. :':ïaris Annemarijke Chabot
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het zelf nu voorlopig genoeg geweest. Ruim
tien
jaar in de raad maakt toch dà
le eigeniilk ailes wet
een beetje gezien hebt, nieuw eÀtnoósiasme
is
dan no.dig om een optimate betangenbàÉàrtiging
t"

Voor de

de

gelegenheid

te gerJn zich or"r. het
van
de
wijkiaad uit te laten spreken.
l,nctioneren
S-oTr,gg

246333

.teden zijn ook

at neer-ànj oi; r,.r

raadswerk betrokken en wiilen nu hun plaàts
ruiten
met.Írisse krachten, anderen zijn nog

nietimoe,,en

hebben zich herkiesbaar gesteld door
zich aan te
sluiten bij de nieuwe groep!

Z4S4}O

245144

84.82.63.030
5180

eens een tijdje actieÍ te zijn in de buurt.
lk zie terug met veelvoldoening en niet
om in wrok,
maar zoals ik al eerder heb duidelijk gemaakt
vind

hele oude raad geldt dat men met veel
plezier het werk heeft gedaàn. Maar
thans is her líjd
om verantwoording aÍ te leggen en de
bewoners

§licfrti ng Ramplaan kwa rtie r
Joke

activiteiten, maar ook heeÍt het mij Àeel
plezierige kontakten opgeleverd. óm veel
ailertei
redenen kan ik het eigenÍjk iedereen
aanraden

122165

Croesenstraat 51

§ry*ns+enningmeester

O".ll.Og.r. vrijwiltigers, die af en toe'niàpen
mef de

garanderen.

§pe*t"un'l Overveen en

btrcrer-er l-tans den Nijs

toekomst behouden zal blijven
,.ó te Àelpen
grote en kleine conÍlicten op te"n
lossen, heeÍt mij
veel vo.ldoening gegeven. lk heb persoontijk
veel
geleerd van het samenwerken met
zo een bonle

155600

152666

peuterspeelzaal

de

buurt en de omgeving te behartigen enïaan
bijte
dragen dat de kwaliteit van de *óonorngeuing
in de

verzameling buurtgenoten als de wijkraadsleden
en

Ramplaan 53

2015 cT
r : ^ ningmeester
euint Mul

Toch zijn die vijf jaar omgevlogen en ik heb
er
bestist geen spijt van dàt ik destijds, zij
het
aarzelend, ja heb gezegd. De belangen van

Nieuw élan
lk ben buitengewoon blij dat onze oproepen
van de
te zorgen Oat bij de
verkiezingen een nieuwe wijkraai kon
aantreden
eÍÍect hebben gehad. Er heeft zich intussen
een

laatste maanden om

Vervolg op
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Dakbedekkingen
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'-: ,:^ mensen, die met
:":- :a belangen van het
=- ::^al gen.
: -: -_--:-::::^zi1
aanUVOOf,
-. -_ : -: -::-- :' :,.,..3 aan ziCh
tg Zijn dat Zij de
-- : -. :- _: :::li ivijkraadstraditie
in onze
- :. .-:r.:- aa^ ,,eelzt)dige groep, mannen
.- :- :-l:-3n en ouderen, veel kwali_
_:
-:l sntbreekt is uw instemming met
:

f rl

u Can ook uitdrukkelijk vragen om zaterdag te

IEan s:terilnen. Het Íeit dat er slechts één groep

De verleiding is groot om aan het eind van de rit een

opsomming te geven van alle zaken waar de
wijkraad zich met meer of minder succes de

aÍgelopen jaren heeÍt beziggehouden. De
bestemmingsplannen, de bouwaanvragen, het
verkeersplan voor de Ramplaankruising, de
asÍaltering van de Rollandslaan, de kwestie van het
tennispark aan de Elswoutlaan, de scheiding van
het aÍval, de hondepoepaktie, het buurtgbtrouw in

de Croesenstraat, maar ook de

f

eestelijke

braderieën en, toen het nog wel eens wióterde, de

schaatsÍeesten op de Brouwerskolk. Het zou

riir
3n

allemaal opgerakeld kunnen worden. lk denk dat de
meesten van u de krant zo aandachtig lezen dat u
ook zonder deze herhalingen er wel van overtuigd
bent dat een wijkraad nuttig is, ook al krijgt hij niet in

nÍfiels

alles zijn zin.

ka.ïddaat heeÍt gesteld betekent niet dat uw
ngt zou nodig zijn! De gemeenle accepteert
ÈÍï rijkraad alleen als een redelijk deel van de
hroners haar instemming heefí laten blijken
een stemming, dus:
gB rrw stem uitbrengen.

Eén zaak, waarin de wijk waarschijnlijk aan het
langste eínd zal trekken, wil ík nog kort apart

-l:-eester Schmitz zegt in haar
artikel in deze
-: - .t voor niets dat ze graag met onze wijkraad
::-enwerken, door massaal uw stem uit le

-:z:

zal de toekomstige raad met des te

:-t bij haar en het gemeentebestuurmeer
het
;-l van het Ramplaankwartier en omgeving
.

-:

-

verdedigen!

:'- -=i e nd van dit laatste stukje als voorzitterwilik
:::':.n bedanken voor het in mij en in de oude
,', . 'a :d gestelde vertrouwen. Mijn kollega
,,, -'aaJsleden bedank ik bijzonder voor de
:':- :^go fijne samenwerking die wij hadden, en
:::, 3a ook voor het geduld dat zij hebben
-::':- opbrengen met mij als hun voorzitter.

vermelden:

Elswout
Boerderij geen paardenstal
Staatsbosbeheer is in de laatste vergadering van
de Beheerscommissie, die de gemeente Bloemen_
daal enige tijd geleden heeÍt ingesteld en waarin
ook een vertegenwoordiger uit onze wijk zitting in

heeft, met een belangrijke koerswijziging geko_
ry1. l.n tegensteiling tot de aanvankelijke ptànnen

is de dienst akoord gegaan met een onderzoek om
de haalbaarheid vast te stellen van het voortzetten

van de boerderij in zijn oude Íunktie. Vanuit de
kommissie is een werkgroep samengesteld die tot

taak heeft gekregen vóór november met een
konkreet plan te komen waaruit de mogelijkheid
voor de voortzetting van de boerderij kan Otilt<en.
De werkgroep, waarin enkele ijveraars voor behoud

van het boerenbedrijÍ van het eerste uur zitting

De oude wijkraad gaat,

leve de nieuwe!!

hebben (en daar hoort de wijkraad zeer zeker bijl),
zijn

is energiek aan de slag gegaan en er

veelbelovende gesprekken gevoerd. Nu de

principiële beleidswijziging van Staatbosbeheer
een Íeit is ziet het er naar uit dat de hobbets, die
zullen moeten worden genomen, voornamelijk van

Íinanciële aard zijn. Ats wij ons niet vergissen zal het
op vrij korte termijn mogetíjk btijken die hobbets te
nenten.
Tot ziens,

Wellicht dat al vóór het nieuwe jaar deÍinitieve
besluiten ten goede zullen zijn genomen!

Hans den Nijs
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ln de worme, bruine zijkomer von het Romploon-cofe
Het wos ol bijncl
verzomelen zich een zeventol jonge vrouwen en twee beboorde monnen,
lr/ijn noom is Poul Porcelijn en ik kom jullie nomens de gemeenïe iets ver.l"ellen

over wijkroden', sprok de eerste boord. Door wOren de vrouwen in
geinteresseerd. Ze wilden groog een buurtgebouw, een oontol
buurtvoorzieningen, een veiligere verkeerssituotie in het Romploonkworiier,

Steeds weer botsten ze op ombtenoren die vroegen: Wie zijn jullie don wel?
Woor is jullie wijkrood?'

Aon het eind von de ovond werd besloten een wijkraod op te richten. De
tweede boord moest mocr voorziïter worden, vonden de vrouwen.

Tegensputteren hielp niet,
En zo werd ik even loter mede-oprichter en eerste voorzitter von de wijkrood
Romploonkwortier. Vijftien enthousioste eerstelingen vulden de gelederen. lk
woorschuwde nog wot zwokjes voor de gevoren von begin-enthousiosme,
moor bij een levensduur von nu ol meer don tien joor hebben we het door niei
meer over. De wijkrood Romploonkworlier is een gevesÍigd begrip, woorover
door wijkbewoners en stodsbestuur met woordering wordt gesproken. Opnieuw
stoot een flinke groep kondidoot-wijkroodsleden kloor voor een
wijkroodsverkiezing. Opnieuw verwocht ik Uw enthousiosme en Uw stem voor de
wijkrood.
Poul ltzlorselje

Wethouder von ruimtelijke ordening, verkeer, monumentenzorg en orcheologie

1

Aan alle bewoners van het Ramplaankwartier,
OP- 8 september worden in het Ramplaankwartier voor de derde keer
wijkraadsverkiezingen gehouden. Op zich gèeft deze reeks al enigszins aan dat de
wijkraad in Uw prachtige woongebied tot een moeilijk weg te denken factor is
geworden. Een steeds meedenkende en daardoo, móewetóde wijkraad is van
onschatbare waarde voor de buurt en, laten we dat vooral niet vergeten, de stad
Haarlem. Niet iedereen is zich in-gelijke mate bewust van het be"lang'"À""*"
bewonersinitiatief zoals een wijkiaad. Laat ik eerlijk zijn, ook b"innen 'de
gemeent-elijke organisatie wordt er verschillend orre" gehacht-. Gelukkig heeft àe
wijkraad Ramplaankwartier de afgelopen jaren geen mógehjkheid onbenït geÈtÀ"
het gemeentebestuur en de ambtenarèn-"óp de íingers tle tïtten" als ae wijr.raaa
bijv' te laat werd geinformeerd of zelfs geheèt vergetàn dreigde te worden. Om"zaken
als deze aan te pakke-n zijn we bij -de gemeànte Haarfem begonnen met een
reorganisatie. Dat wi-t nlet zeggen dat direct alles plotseling verbetért. Waar het om
gaat is dat iedereen
-roo, r,tie hij of zij werkt,
,i.h
{ie_ bij de gemeente werkt beseÍt
probeert in te leven in
probleem
het
van een ander. Het maakt niet ,rit of daí ",
nu een
"Iosse" bur-ger is of een wijkraad. AIs een goed voorbeeld van de nieuwe werkwijze
zou ik willen noemen het expiriment gescheiden inzamelen van groente en
tuinafual (GFT). Sa]ngn met wijkbewonerJis het belang van gescheiden"inzamelen
van afval onderkend. Samen met de bewoners wordt uitlewerkl hoe het
verder gestalte wordt gegeven. Samen........daar gaat het- om.
""p""i."À"i
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-- zult begrijpen dat ik, en ik- spreek hier ook namens het stadsbestuur, de wijkraad
.-s.organisatie van, voor en doór bewoners niet graag zou willen missen.
-:: hoeverre dat voor IJ als bewoners geldt weetït-.ri"t. Maar 1< aen[ aàt U er goed
U in ied-er geval uit te slreken over de wijkraad nÀpruunkwartier in
:='1_1::!
: nreuwe9msamenstelling.

,-" \l-ens de wijkraad succesvolle verkiezingen toe en IJ, Ramplaankwartier::-''''c)ners, daarmee een nieuwe, constructievé bewonersorganisatiè
*uur*aa *i;
a'= gemeente in de
toekomst graag willen blijven sàmenwerken.

ilizabeth Schmitz
Ei:r'gemeester van Haarlem
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komen er stemmen ?
U allemaal natuurliikl
I

Ia

neen

&
ra

,;'::asd dat er een Wijkraadsverkiezing

::-,,,.

komt,

0nze wijk al een wijkraad heeÍt? Mogelijk,
tet is nu eenmaal voorgeschreven dat na een

-:a:::aa de zittingsduur
,. - .

opnieuw een wijkraads_

z ng wordt gehouden. Daarnaast is er nu een

-

-:_,,,e groep ontstaan die zich wil gaan inzetten
.: :' le betangen van de wijk. De groep, een bonte
-=-;eling van oude en nieuwe wijkraadsleden,

'..-

:a-

z ch kandidaat gesteld voor de komende vier

jnCanks een duidelijke aankondiging
in onze
,:';: wijkkrant heeft zich na de stuitingsdatum
:;=- andere groep zích medekandidaat gesteld.
-: - - zal er op zaterdag g september gàstemO

-::':^

WOfden.

Waarom dan toch een
verkiezing?
I - : - - - . -et feit dat er maar één kandidaatgroep

naar een van de drie stembureaus. De oproepkaart

moet U bij het stembureau aÍgeven en in ruil
hiervoor krijgt U een stembitjet. tn het stemhokje
vult U met rood potlood een van de vakjes naar
keuze rood . Vervolgens doet U Uw stembiilet in Oe

gesloten stembus. De verkiezing

is

hierdoor

volstrekt anoniem, net zo als de normele gemeente

of landetijke verkiezingen. Een ónigszins
afwijkende mogetijkheid ten opzichte van de
normale verkiezingen is dat U in het stembureau

naast het stembiljet ook een Íormulier krijgt waarop

u klachten en/oÍ suggesties kunt invullen.

Dit

Íormulier kunt u in een aparte bus deponeren. Op
dit Íormulier hoeÍt U Uw naam niet in te vullen,
zodat ook hier Uw anonimiteit gegarandeerd is.
Heeft U niet genoeg tijd oÍ wilt U het Íormulier rustig
thuis invullen, dan neemt U het gewoon mee naar
huis. Het ingevulde Íormulier kan U tot drie weken
na de verkiezingen bij het Secretariaat van de

wijkraad , Ramplaan 53 inleveren.
is,

s . - -- 3en verkiezing nodig. Bij de verkiezing
;Ë: -.' ^arnelijk niet alleen om de vraag "welke",
as i -. ;' andidaten zijn, maar ook om de vraag oÍ
3 & :: l:ze groep ook metterdaad als wijkraad
§e: . - =:: - en doorgaat om Uw belangen in de
*'i" .: :'=:=-wOOfdigen.
.4,-:. : t:_:tt GeeÍt U ons met uw ja_stem de
ïr:: .-: I :ï namens U als wijkraad op te

De telling

^
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> er geen wijkraad meer die een
,,e

Alle stembussen gaan om vier uur's middags naar
het bejaardenhuis "De Blinkert", waar de telling
plaats heeft. De stembussen, die 's morgens door
een politieÍunctionaris zijn gesloten, worden ook
weer onder toezícht van de politie geopend en de
biljetten worden geteld. Binnen veertien dagen

wordt de uitslag oÍÍicieel huis aan huis bekend
gemaakt.

e belangrijke zaken kan laten

Wie komen waar stemmen?

H:e 3aat de verkiezing?
_

:: ..-:=' '39C achttien jaar oÍ ouder
,-:
[.-::
,-a': -I-Ogen Op Zatefdag 8
S,::":-::
:':- -tbrengen. Zij krijgen
l-E: :: ::- ,::' ,::' de verkiezingen ggn
:trr:::' :: - - - - : ','=: l:Ze OpfOepkaaft gaat U
A,

-=

_

U allemaal naar wij hopen ! U kunt tussen 10 en 16
uur naar een van de volgende stembureau's:
"De Blinkert" Rockaertshof,
Speeltuingebouw in de Croesenstraat,

Winkelcentrum Ramplaan
Spaarbank.
Marten van Vliet

bij de

Verenigde

RD. ,o^ der
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Àfhangen van rarnen erl deuren
Be tonwe rk
Cons
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tructlewerk

Dakreparatles
G. d.Yrig - PriË.i fol.nrf Sf - 1oí,l l{C
}lrrrhlr _ Icl.0ll.llolil
l.H.tLry.r - Grrthuir:in3dtt - 2I,ï2Dl H..rLar - T.1.023-3lZOL

Estlk vloeren leggen
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Mog ik mii even voorstellen...
Er heeft zich een groep gevormd die u zaterdag als wijkraad kunt aanstellen door een
ja-stem uit te brengen.'Een groep bestaat vanzelfsprekend uit een aantal mensen. Om u
een indruk te gevón van de samenstelling van de toekomstige wijkraad stellen tien van
de elÍ zich hieronder zeer in het kort voor. Door een administratief probleem ontbreekt
Bob Meylis in de rij, onze huidige vice-voorzitter, hij is een van de oude leden die bereid
zijn nog een termijn zitting te nemen.
Mijn naam is Joke Blansiaar. lk ben getrouwd en

jaar in verschillende landen van AÍrika gewoond. Na
terugkomst ben ik langzaam-aan aktieí geworden in
het werk van de wijkraad Ramplaankwartier. Met

wijkraad. Het organiseren van aktiviteiten en het
helpen bij de productie van de wilkkrant behoren
tot mijn belangrijkste taken. Sinds kort houd ik me
ook wat meer bezig met milieuzaken. omdat de
belangen in onze wiik me nog steeds na aan het
hart liggen, heb ik besloten me voor nog een
periode als wijkraadslid beschikbaar te stellen.

name heb ik geprobeerd iets te doen aan het
onveilige en lawaaierige verkeerskruispunt van

ne-O Z dochters. lk woon sinds 17 iaar in het
Ramplaankwartier. lk ben sinds 1985 lid van de

Sinds 1985 woon ik met veel pleizier in

de
Ramplaan. De omgeving ken ik al veel langer; ik heb

jarenlang in Overveen gewoond. Toen ik hier net
woonde, wist ik nauwelijks van het bestaan van een
wijkraad aÍ, maar via de prima verzorgde wiikkrant
word je snel met ie neus op de Íeiten gedrukt.
Volgens mij is de wiikraad hier tot dusverre precies
wat ze moet ziin: een gevarieerde groep mensen,
maar toch een grote mate van eensgezindheid : pal
voor de belangen van de buurt' De reden van mijn

belangstelling voor de wijkraad is simpel. Het
Ramplaankwartier is een mooie, gezellige buurt in
een schitterende omgeving. lk wil mii er graag voor
inzetten om dat zo te houden. Tot slot de
personalia: getrouwd, 2 (kleine) kinderen,
Jan van der Boon
Even voorstellen: mijn naam is Johan Galiaard,

37 jaar, getrouwd en 2 kinderen. Zo'n 2 iaar
geleden ziln wij in het Ramplaankwartier komen

wonen, waarmee een oude wens in vervulling ging'
Mijn vrouw heeÍt hier tildens haar studie op kamers
gewoond en sinds die tijd, begin 70-er jaren, weten
we wat een voorrecht het is om in een dergelijke
buurl te wonen. Nu we er ons dan eindelijk zelÍ
gevestigd hebben leek het mij zinvol en leuk om
óok iets in en voor de buurt te doen' Moeilijk is dat

overigens niet, want

al jaren kent

het

Ramplaankwartier een aktieve wiikraad en wat ligt
dan meer voor de hand dan hieraan deelte nemen

Ramplaan/Rollandslaan en de smerige hondepoep
op de stoepen van de wijk. Onlangs ben ik ook
betrokken geraakt bi1 enkele milieu-initiatieven die
hier in de wijk samen met de Gemeente Haarlem

genomen zijn (rolemmers, gescheiden huisvuilophalen). ln de vorige wijkraad heb ik na het
overlijden van Bep Heynes de administratieve
taken op me genomen lk hoop met de nieuwe raad
enthousiast en op een prettige wijze samen met de
andere wijkbewoners iets zinvols voor de wiik te
doen om de leeÍbaarheid zo optimaal mogelijk le
houden. lk hoop ook dat iedereen met suggesties
en opmerkingen oÍ ideeën bii ons langs komt om
daarover te praten. Mijn teleÍoonnummer is
246005.

Na het bijwonen van een aantal wijkraadsvergaderingen is het me duidelijk geworden hoe

noodzakelijk een aktieve wiikraad voor een
woonwijk is Omdat ik me als bewoner mede
verantwoordelijk voel voor de leeÍbaarheid in het
Ramplaankwarlier, stel ik me beschikbaar om mee te
werken in de wijkraad. lk ben 41 jaa(, getrouwd, heb
3 jonge kinderen en woon 5 jaar op de Ramplaan.

Nico van der Fange
Van koken oÍ bakken oÍ breien of borduren houd ik

niet zo. lk houd wel van papier en letters

en

schrijverr en lezen. Dat heb ik inmiddels ook wel

zo'n beetje onder de knie, zodat ik parl-time les
geef in het vak Nederlands. Verdér besieacj ik reel
tijd aan mijn man en drie kinderen. Het liikt me erg
leuk om samen met de (nieuwe)wijkraadsleden de
wijkkrant onder m'n hoede te nemen. Annelles
Homburg

? Door mijn werk als stedebouwkundige hoop ik

met name op het terrein van de ruimteliike ordening

een bijdrage te kunnen leveren aan

het
in
de
plezierig
woonklimaat
voortbestaan van een
wijk, iets dat niet zo vanzelÍsprekend is als het lijkt.

Mijn naam is Anne Mariike Chabot-Hutten. lk
woon sinds ruim 3 jaar hier in het Ramplaankwartier.
Daaruoor heb ik met mijn man en 2 kinderen ruim 10

lk ben Femke Kuipers, ben 16 jaar oud en ik zit in
de 5e klas van het Stedelijk Gymnasium. lk wil graag
in de wijkraad omdat het werk me interesseert en
omdat ik denk dat ik als jongere een bijdrage kan
leveren aan het werk van de raad.
vervolg op
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Hendrik Wagenaar, provinciaal ambtenaar, 5g

Vertel iets over jezelÍ in tien zinnen was de korte
opdracht voor de kandidaatsleden van de nieuwe

jaar, woont sinds oktober 1957 met vrouw en hond
in de Pieter Wantelaan. Een ideale woonomgeving
vínden zij het Ramplaankwartier. Om dat in dà
toekomst zo te kunnen houden wil hij graag actieÍ
daaraan meewerken door zich kanOiOààt te stellen

wijkraad. lets wat mij deed herinneren aan eer

Íavoriet Amerikaans spelletje, dat als volgt gaat:

geeÍ in tien punten weer, in volgoide var
belangrijkheid, wie je bent en wij weten hoe je ir

voor de wijkraad van het Ramplaankwartier.

elkaar zit. Hier zijn ze dan:

-

lk woon 15 jaar in het Ramplaankwartier en zit sinds
1985 in de wijkraad. Mijn inzet in de wijkraad richt

-

-

samenwonend met Monique

s::,Cent Bedrijfseconomie aan de Erasmus
un r,,,ers ite it te Botlerdam
-r. s-tu n-en keukenman
a^É àcl zol,,ar

r,,,

smmen n de Houtvaart om 7.15 uur

zich voornamelijk op ruimtelijke ordening. Wat
betreÍt ruimtelijke ordening: het behoud van het

- ^^ :.l,renCelijk
- '::-,'g'hebber

karakter van het Ramplaankwartier. Het ligt dan ook
in de bedoeling de Gemeente om een herziening
van het bestemmingsplan Ramplaankwartier te

-

,

a- 3' ;-.e

SantP,oOrtenaar

À^^
J -Je:lar..J- raar
'i3i-...t r j!l s drt nooit voldoende om iemand
te leren
.i3--e- Een begin is gemaakt. In de komende
vier
.2e' ,,, <raad leert iedere wijkbewoner mij hopelijk
Aa

vragen waarin wordt vastgelegd dat de open
ruimten lussen de huizenblokjes maar in een
beperkte mate mogen worden bebouwd., zodat
het Tuindorp-karakter van onze wijk behouden kan

Iii3'riÉl-ll'l0l'1.

worden. Quint Mul

Llaften van Vliet
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De vermoedelijke vo
de wijkkrant zijn:

::-::

27 oktober en 22 dec:^.::
sluit steeds 3 weken 3aa-.::

erschijningsdata van

De kopy-inzending

#

Rampertie
Beeldend kunstenaar zoekt grote en vooral stille
werkruimte voor max. 1250.- huur per maand incl'
gas/licht/water. lndien er in oÍ bij de werkruimte
gewoond kan worden:f550.- incl p/m voor woon-en
werkruimte samen.
Marieke Ratsma
Ramplaan 68 Haarlem

lel:244857 na 18.00 uur

D

t

D

D
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# #
Rampertje
\Vij zoeken voor onze 2 jongens van 4 en 5 jaar
,betaalde) opvang na schooltijd op dinsdag van
15 15 tol 17.30 uur, woensdag van 13.00 tot 17.00
uur en op donderdag van 15.15 tot 17.30 uur. Wilt
[j reageren belt U dan met Hans oÍ Liesbeth
Kor,,'ing tel: 243769
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Mog ik mii even voorstellen...

toekomst opg-ewekf
Hier stoot de nieuwe ploeg, de verkiezingen en de
choboï-Rutten,
iöóu,,i.óèt r..1r."nà. Tiitóno, vàn rinr<s noor reclts, Anne Morijke
ziet u ' weer
Sïoonde
Kuipers'
Femke
Nico von der foÀgè, Joke Blonsjoor en
Wogenoor
Henk
Boon,
der
von
von links noor r.ófíi,'Quint tvlul, Éob tr/eylis, Jon
Homburg'
Annelies,
nog
en 1rzlorten von VÍei Scheef in het midden is er don
op de foto ontbreekt, er moet ten slotte oltijd wél iets mis goon, Johon
Goljoord.
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\\'I JNHANDEL SEDERT 1987
* speciali§É in wiiren en gedistilleerd

*PartYservirn

cnrdrirm

*al uwbetellingPn gratis oan huis
!

BloemendaalsewegwL - u§rG{O Ov,erveen - tel (023) '26tpfi

rfotrl«opieëno
.portret foto's . reportagfes
. pasfotc's
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De Rnyterweg 22, 2014 AV Haarlem,

telefrcnU23-247060

C den Hollctncler
o

S,3!-j i,DEI?WERKEN B,V,
TEVEI,JS

HOOGWERKERVERHUUR SCHALKWIJKERSTRAAT 23

::i3 -- r-:iLEl"l

TELEFOON

023-356812
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Verkiezingsfeest
',: __ _ :-:: "=...ezingenvOOrdenieUwe
,:i, __. :_::n de stemhokjes niet
": -:-. , =-aÍ 10 uur kan er al gestemd
"
,:' -:.' :: Íeestelijkheden daaromheen
: " - - 1=- . i-! v,ooràl hoorbaar zijn door middel
r - '_ -: -: --tSV, welke u allen in de loop van de
: : - : -: :: uitnodigen een gang naar de
, :--:- =s te maken. Het eindpunt van deze
----::
rondgang ligt bij het winkelcentrum
: , *: a an waar voor elk wel wat wils te vinden is. Zo
: =' :ilvoorbeeld een bescheiden vrijmarkt voor
_

mooie prijzen te winnen, dus doe mee! Bovendien
zijn er voor de kinderen allerlei spelletjes; uiteraard

zijn er aan al deze aktiviteiten geen kosten
verbonden. Maar ook de ouderen worden niet
vergeten. Voor de winkels komt een terras/caÍe,
voor het nuttigen van een lekker kopje koffie, een
biertje, een wijntje oÍ een frisje. Een aantal
winkeliers zal weer zorg dragen voor de al bijna
legendarisch geworden lekkere hapjes, Het belooÍt
al met al een gezellige dag te worden, met als rode
draad en als doel: het kiezen van de nieuwe

=

- -teren, tussen de winkels en het koeiepad. Een
-:t-: springkussen en gelegenheid tot schminken

wijkraad.

Tot 8 september.

:a zeker niet ontbreken. Rond twaalf uur start een
:alonnenwedstrijd voor jong en oud; gratis
'aamkaartjes zijn ter plaatse verkrijgbaar. Er zijn

Nico van der Fange

hoorl

,loort !

8 ^eel/ember

IilltífrAnuíynfiE-

Ztfff/y

A hoW er ooh

q'!
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FABLO

kom tennissen
in de Fablohal
in het RamPlaankwortier

ArtÍtltur
Voor al uw bloemen en
planten er tevens voor
buitenplanten, bomen,

heesters, g:aszoden
en tegels.
Ramplaan 21a

A.Thoolen ir B.V
MarcelisvoortPad
Hoorlem
2L t210

Haar lem
tel: 023 -24

-1

.i

Wacht nlct tot nE:gen li:1èi!

ren lk

het va:.3ae; :.-?-- :l:::;!n.

Drog isterii-ParÍumeri e
be

BAKKER

@ube

LuÍfel

krrr I
Bloemendaalseweg 301 Overveen
lussen garage Van Wljk en Marlnehospltaal

BANDAGES
HOMEOPATHIE

voor:

GENEESMICIDELEN

AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZORGING
PARFUMEBIEEN

deposltalre:

BOC

LANCOME

MABBEBT
en vele andere

VanaÍ Í 25.- gratis thuisbezorgd

rprc .i'f r rtrnrlnkrlllr
B'c.-.^:tr srr+g
C'lrlr'
ra -.1_.]- 3

2E7

. Belgische Lecnidas bonbons
. Möver-p cr i1s

'Van de boerderij:
Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baöecuesauzen
uit eigen keuken

E

o
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" . .- aanleiding van een paar vragen van ouders

- :- ràschoolse opvang in het Ramplaankwartier
-:::.n wij contact gezocht
met de directeur van
:= ::atrixschool, de heer Van Leeuwen en met de
: -.rïeur van de Stedetijke Stichting Naschootse
l: , ang van kinderen in Haarlem, de heer Elbers. ln
- , =i'leg mel deze twee heren zal de mogelijkheid
:^

deze opvang die verbonden zal worden aan de

: =atrixschool, bekeken worden. Voonruaarde voor
r:ze opvang is het minimum aantal van twaalÍ
- rCeren. Het is de bedoeling deze opvang ook op
,', c e nsdag-middagen en in vakantieperioden
-ogelijk te maken. De bedragen die per kind ermee
;emoeid zijn en alle verdere informatie zullen, bij
. cldoende belangstelling in dit blad gepubliceerd
,','o

le

SWAH

oschoolse Opvong

rden.

S.W.A.H. staat voor: Stedelijke Werkgroep
Alleeristaanden Haarlem en is een bundeling
u3n instellingen en initiatieÍgroepen voor

alleengaanden. Deze werkgroep geeÍt een Íolder
uit, waarin een beknopt overzichl tvordt gegeven
van speciÍieke insteilingen/instanties oÍ
verenigingen, die op een bepaald terrein voor
alleengaanden van belang kunnen zijn. Bent U
hierin geinteresseerd, dan kunt U kontakt
opnemen met de secretaris van de SWAH, de heer
c.c.M. Visser, tet: 023_272539. Ook kunt U
schrijven naar postbus 2305, ZAO2 CH Haarlem.

Bazar N.H. Kerk Overveen

Redactie

t/oor inÍormatie kunt u beilen: 244956

lMet het doel om het liturgisch centrum in de kerk
van de Hervormd-GereÍormeerde Kerkengemeen_
schap Overveen aan de Ramplaan te Haarlem te

vernieuwen (na ruím zestig jaar wel een keer nodig)

Voor de jongsten
en hun ouders
ret is gebleken dat er veel enthousiasme
was voor
:e peutergym voor kleintjes vanaÍ twee jaar. Veel
- rdertjes maakten kennis met spelen ón zingen

-.:ïen

rnet andere kinderen. Het betekende ook:
=:hten op je beurt....en dan was er de dubbele
.-=.:;de van
hollen en dollen. Maar als je
-: , :..n tweesamen
jaar bent vind je het ook spannend
'. --::re kindertjes te zien en le ontmoeten.
_:
'.
hele kleintjes willen we een
': ';smiddag', organiseren
op donderdag g
-,: - . ratuurlijk samen met hun
moeders oÍ
: eCoeling is vooral om deze ouders uit
'.:É
: ,aar kennis te laten maken, tenarijl hun
. * aar zich vermaakt
" -: .
,,

aan hun voeten. Er

: .-1.!
.

-

in de week, met ouders erbij

: :: -

serie voordrachten over:
-,',-f,:eiingsfasen van een
kind,

-'

::' er een oppasdienst te

-:-. jers

(willen)

werken, of
- -t.::^J:n willen zijn
- : :, :- :aatsvinden in het
.:- :. - -_ =.:-Stfaat.
- . .- .- ,-:-siellen, bel even
-

I

en tevens om, zo mogelijk een goede
tweedehands piano te kopen, wordt een bazar,
annex hobby-en rommelmarkt gehouden in het
kerkelijk centrum aan de Ramplaan 10g en welop
vrijdag 7 september '1990 van 14.00 uur's middags
tot 22.00 uur's avonds. ln de ruime hal van het
centrum en de daarbij behorende grote en kleine
zaal, benevens in de beide vergaderkamers vinden
allerlei aktiviteiten plaats, om voor dit doel geld in te

zamelen. Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn

de bazar te bezoeken en het goede doel toch

willen steunen, is er een giro-rekening beschikbaar

n.l. postgiro 16 23 22 len gunste van de bazari
adres Ramplaan 108, Haarlem. ledereen is van
hade welkom.

ïngezonden

Cursus Aquarelleren
In het speeltuingebouw aan de Croesenslraat start

op 3 september 1990 de cursus aquarelleren.
Deze cursus wordt gegeven door Liesbeth
Snoeks. Zij begint met de basistechnieken en
daarna wordt doorgegaan met de aquareltechniek.
De cursus is op maandagavond van 19.30 tot 21.30
uur. De kosten zijn 13 x Í5.- = Í 60.-. Dit is exclusieÍ

de materiaalkosten, maar die zullen niet zo hoog
zijn. Duur van de cursus: van 3 september t/m 26
november 1990. Er is een maximum van 1g
cursisten dus : Twijfel niet...geef U op!want niets is
gezelliger dan met buurtgenoten creatieÍ bezig te
zijn. U kunt zich aanmelden bij: Liesbeth Snoeks,
tel. 244728 na 19.00 uur.
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Speeltuinveren

ig i n g

Overveen

##
Open dag

Op zoek naar

Op 23 juni had de speeltuin een open dag. De

Nieuwe naam voor de tuin

opkomst hiervoor was beduidend minder dan vorig
jaar. Een rol zal zeker hebben gespeeld dat op
dezelÍde dag ook "Haarlem open dag" was zodat

veel mensen uit de wijk misschien naar

Wij hebben groot nieuwsl De naam van

de

de

speeltuin wordt veranderd. De naam speeltuin
"Overveen" is erg verwarrend omdat de speeltuin

binnenstad waren getrokken. Dit hadden wij van
tevoren niet voorzien en dat was natuurliik iammer.
Gelu.kkig hadden we die dag mooiweer hoewel de
weersvoorspelling anders luidde. Er waren helaas
maar heel weinig kraampies en plaatsen verhuurd

natuurlijk helemaal niet in Overveen gelegen is. We

willen de buurt vragen om mee te denken over een

leuke en geschikte naam. U kunt Uw suggesties bij
ons in de brievenbus deponeren (Croesenstraat
51) tot 1 oktober a.s. Vergeet vooral niet Uw naam
en adres te vermelden. Degene die volgens een
jury de mooiste naam verzonnen heeft, kan
rekenen op een mooie prijs. Wijzijn heel benieuwd

zodat onze geplande rommelmarkt een wat treurige
aanblik bood. Over de gehele dag genomen zijn er
toch nog ongeveer 80 kinderen langsgeweest die

spelletjes hebben gedaan, lekkers hebben
gegeten en een tochtje in de electrowagen door
de wijk hebben gemaakt. AIs klapper van de dag
hadden wij een playbackshow gepland. Hier had
zich echter niemand voor opgegeven. Toch waren

naar de reakties.

er een aantal kinderen die op uiterst spontane wijze

het podium betraden en een geweldige show
weggaven. lndrukwekkend was de groep jonge
dansers en danseressen die zich helemaal mee
lieten voeren op aktuele "house" muziek oÍ was het
hip-hop? Nou ja, er zal in ieder geval een stevig
ritme in. Ontroerend waren de 2 kleine meisjes
(Amy en Marcia) die, niet gehinderd door

Speelgoedaktie geslaagd
In juni hadden wij de buurt door middelvan Íolders
gevraagd om speelgoed voor onze binnenspeel
aktiviteiten Wij hebben hierop heel veel prachtig
speelgoed binnengekregen, waar wij 2 kasten mee
hebben kunnen vullen. Voor alle leeÍtijden was er
u,'at brj We kunnen de kinderen nu echt een heel
mooi assortiment speelgoed aanbieden. leder d e
h eraan meegeholpen heeÍt, heel hartelijk be:anktl

dat dansen en
ritmegevoel hebben al heeljong begint. Dan was er
nog een jongetje die het aandurfde om helemaal in
z'n eentje het podium te betreden om een nummer
te vertolken. Wij vonder het Íantastisch!
Alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze
dag wil ik nog hartelijk bedanken.
podiumangst, lieten zien

Het is grandioos.
tv4arjolein van Giessen.
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Ou

derencontact Ove rvee n

Zoais gebruikelijk publiceren wij weer

het

pr0gramma geldt

AIle

stellen. Uitleg en toelichting wordt
gegeven met dia's. Het onderwerp

programma van het ouderencontact Overveen. Dit

tot 18 december 1990.

"OUDEREN ONDERWEG" is voor iedereen
nuttig en leerzaam.
23 l1A Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.30 uur.
30 110 Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.30 uur.
6 111 Om 10 uur H. Mis en daarna koffie drinken
in 't Zijltje.
13 /11 Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.30 uur.
20 111 Sociëteitsntiddag ven 2 tot 4.80 uur.
27 111 Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.80 uur.
4
H. Mis om 10 uur. Er is daarna GEEN koffie
drinken, omdat we 's middags St. Nicolaas
vieren en op veler verzoek 'n rondje kienen
(neemt u uw pen mee?). Aanvang 2 uur.
11 /12 Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.30 uur.
17 /12 Kerstviering in het Kerkelijk Centrum aan
de Ramplaan. U ontvangt hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging.
18 /12 Sociëteitqmiddag van 2 tot 4.A0 uur.

activiteiten vinden plaats op dinsdag.

4t9

Eerste dinsdag van de maand, H. Mis om

10 uur met meciewerking van het

dameskoor ó.t.v. de heer NI Waasdorp.
11 t9

18 /9

25 /9
2 /10

I

/10

16 /10

Daàrna koffie drinken ín 't Zijltje.
Sociëteitsmíddag van 2 tot 4.30 uur. Na de
aktieve kaarters/-sters en handwerksters,
wint ook het rummicup steeds meer terrein.
U bent van harte welkom.

/12

Bedevaart naar Heiloo. We vertrekken
vanaf de kerk en de winketgaterijom 9.15.
Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.30 uur.
H. Mis om 10 uur, daarna koÍfie drinken in't
Zitttje.
Sociëteitsmiddag van 2 tot 4.S0 uur.

De vereniging VEILtG VERKEER

NEDERLAND komt praten over verkeers_

Omdat Kerstmis 25 december 1990 en
Nieuwjaarsdag 1 januari 1991 beide op een

problemen en verkeersveiligheid. U mag
zelÍ de onderwerpen kiezen en vrageÀ

dinsdag vallen, zijn er dan geen aktiviteiten.

KERST VOORIEDEREEN
Op 20 September a.s. zal er in een gÍote tent op de Grote Markt ia Haariem
een sportieve demonstratie worden gegeven door gehandicapten en roistoelgebruikers.
Deze zullen dan diverse sporten gaan demonstrer"n

qi-

*.d

TAFELTENNIS
GOALBALL
,§§
JUDO
ZITVOLLEYBAL en
"ó"
ROLSTOEL VOLKSDAN

et"

Deze akie die in handen

is van de ai jaren voor deze mensen bezig zijnde groep, Jan Gottmer
zijn vele vrijwilligem, bekend van aI veer goed geslaagde pogi-;g* ;,";;;'";""
en invariden
tenÍijnedagofavondtebezorgen, wordtookgesponiord.ng"it".rnJaoortal ranHaariemse
onjememingen
en

§

en particuiieren zoais,

EL,\ARLENÍS DAGBLÀD, VA LIGETS, TRIFT,IT P.A, PRODUCTIO\S,

AB\ BANK EAARLEM, NZH,enz.

i : ::'::ar-r:sprijs tot deze avond op 20 september op de Grote Markl van 9.00 tor 2
.3 0 uur be:- - , , .^
'' - ,, -1, :e:c l.i-er
U een doosje met daarin de kans op leuke prijzen in de r.onn
van tegoed
- -:::. r:::::3.1 geleeeld.
..:.rheenUmetdatzelfdeenteebewijstevenstoeganqrothetoptredenvan
.---:-'::l:.:,1
]:E I,.1.l.RT E\ ZIJ}: ALL STARS NÍET ZANG VAN YOLAN»N ÈAANr, '
1

{ l: L nirr kunr komen op deze a'ond,

. . . .maar LI

1

wilt toch meehelpen orn het mogelijk

te maken
..-.1 :::--:.. ::::::lan-qesultete_qeven?.dankuntUwillekeurigryelkb"d.u-gïorteropd"

' r' -:rr: -: :i.::::c i.J*rice rekenine bij de ABN in Haarrem
onàerNr. oso+ï-tg-zsg
.:: :::: .,:. J,E, Corrmer. t.b.r. KERST YOOR IEDERIE\

I

'

\-

LI wilt zekerheid in

a

\,'oor al[e mogehlke nsrco's heett
de Verenigde Spaarbank verz-ekenngen dre u veel zorgen besparen.Zo kunt u bq ons de premie

n'rrantielrtks betalen. Dus van
hoqt- jaamota's heeft u geen last
mter E n natuurlilk handelen u'ij
.'\ rrntucle schade snel af
Gdintcresseerd? Op onz-e
nrl.'., ,l-t'íl r ertellcn u ii u er graag
l-r,'r'i t)\'ef.

*..--\

De\bremgde Spaarbank
doet meeÍ

Y3raa*

alle risico's
\Mij
die ub oven het hoofd hangen.

o

E=
-,""'a-3*
iai:f!'iàar

VOOR EEN DESKUNDÍG AAi'IKOOP-ADVÍES
EN looeo sfRVlcE,

BOLLTilD

Gazelle

L'1EER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS

r REPARATIES

o ALLE MATEN BANDEN
o ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

Juncker

U

ook voor ollc soorten Philips gloeilornpcn,
T.L.butzen en clektro-motcriool

Vesting

A G D:

*lÀS

RAÀ4PLAAN

4ó

TEL.24 05 53

LICHT. KRACHT' BEVEILIGINGS. EN
}TOODSTROOMINSTALLATIES
t,4EET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

»
F
IPANEEL, EN

KA

C. STAPEL
VJ

)) E8K E ND- INSTA LLATEUR(

Letncjert l,,1rel:slraat 105

JT Haarirm

Telclcon 0?l

lemand 1artg,
geslaagd,
zoveel ;aar getrouwd,
oí zomaar aardig?

ELEKTRCTECFTNIEK
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CCK
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Nu nret meer vooÍ
ieder cadeaulle
de stad in;

HAPPY'g BTRTITDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen Teleíoon 254249
Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

