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De holle boom, aan de voet van de Blinkert, bij Kraantje Lek. Sinds mensenheugenis
een begrip, maar zeker voor de Haarlemmers, de Overveners en de Bloemendalers.
Want, als je dan toch niet meer geloofde in de ooievaar en de rooie kool, werd je (met oÍ

zonder knipoog) toch wel verteld dat in die geheimzinnige hollen de pasgeboren
kindertjes gevonden werden......Deze foto stamt nog uit de tijd, dat de eenvoudige
herberg "Kraantje Lek" een ideaal doel was voor een schoolreisje. En op de plek waar
nu op een bestraat pleintje een geprepareerde stronk staat, stond toen nog een hoge,

bebladerde maar vooralt spannende holle boom. AH
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LJ zoekt een bank die all-round is.

B eVerenigde Spaarbank zit ugoed
met a[ uwgeldzaken. -

EII

Voor elke spaarvoÍrn, verzeke-
nng, lening of hypotheek bent u
bi1 de VerenigCe Spaarbank aan

het goede adres. Maar rve bieden
u nog veel meer.

Bij ons kunt u in de meeste
k.rntoren tot 17.00 uur tere('ht,
hoelt u nooit te rr le hten voor
Jrukke balies en kunt u als Prive-
reKeninghouder gebruik maken
. ,'r .1- S-.ard, \\ aarrnee u 24 uur
rL-r JJi - dagen in de rveek, con-
'..rr''- *:, .Lkurit upnenten.

Ciu-,t.resseerd? Loop dar-r

,..(:. l'.':.rt'. Lti ((n Van onzc
r-ai,- Irl-.

De\brenigde Spaarbank
doet meer

odij

DAIiEEL.EN KASTBOUV/

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK
-{ )-

verenigde
spaarbank

A

mannenmode

Balley's; Polnt;
Glovannl; Van Glls;
Guy la Roche; Bad Boys

LICHT. KRACHT, EEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIOSTECHNIEK

IA'.E(TRONIKA

Lecndrrt Meeszslraat 106

2015 JT Haarlrm

TeleÍoon C23 '24 5014

)) EBK E ND- I NSTA LLATEUR(jlk
r OOK REPARAT I E I
.STOFZUIGERS /RADIO.
. fv/ VIDEO ENZ - t

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GC OVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60
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Gazelle

U Juncker

Vesting

VOOR EEN DESKUNDIG AAAIKOOP-ADVIES
EN loo?o SERVTGE, ROLLAf,D
MEER DAN IIALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
e REPARATIES
r ALLE MATEN MNDEN
. ONDERDELEN
. TOEBE}-IOREN

ook voor olle soorten Philips gloeilomp€n,
T.L.- buizen en elektro-motcriool

A.G. DE HAAS RAI\4PLAAN 46 TEL.24 05 53
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Stichting Ramplaan kwa rtier
Voorzitter Hans den Nijs 245490
Secretaris-penning me este r

Joke B ans aar 2:a:4J
Ramplaan 37
2015 GS

Verenigde Spaarbank 84 82.63.030
Gironummer Bank 5180
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Gezien de urtslag en het daaruit onmiskenbare
ver1rourven dat de wijkbewoners hebben uitgesproken
voor een cjercJe zittingsperiode van de wijkraad, gaan wij
vol energre met het verjongde nieuwe team aan de slag.
De betekenis van de wijkraad als vertegenwoordiger van
de belangen van de wijk lijkt groeiende, wanneer we
kijken naar reakties in de regionale pers en het
gemeenïe r;ke reorganisatiebeteid. Hopelijk wordt in de
nablje tcekomst met deze krachtige stem nog meer
rekening gehouden.

Marten van Vliet

Myriantha: vinger aan de pols

Begin dLt laar kreeg de Íirma Myriantha van de Gemeente
Haarlem vergunning om een belangrijke uitbreiding te
realiseren Vervangende nieuwbouw die noodzakelijk
was om het vcodbestaan van het bedrijf te garanderen.
De Gemeente en de wijkraad hebben zelfs in de slotÍase
van de procedure alle zeilen bijgezet ten einde de
vergunning voor 1 februari 1990 klaar te hebben. Van
Moorsei, de inmiddels ex-eigenaar van Myriantha,
verklaarde bij de onderhandelingen met de wijkraad, dat
er niet gevreesd hoeÍde te worden voor
gr0otwinkeLbedrijfachtige ontwikkelingen.
Het tij keerde echter snel. VIak na de zomer, de
aangekondigde verbouwing voor de zomer vond niet
plaats, had de firma Bakker Myriantha overgenomen. Een
listige zet zult u zeggen, maar ook een oneerlijke. ln de
onderhandelingen met van Moorsel is door de wijkraad er
steeds maar op gewezen dat door schaalvergroting de
mogelijkheid van een overname door een groot
(Nationaal) bedrijf voor de hand zou tiggen. Achteraf zijn

Vervolq op pagina 5
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U vond: ga zo door
#ë

De uitslag van de wijkraadsverkiezingen was weer een duidelijk ja voor het voortbestaan
van de wijkraad. Het hoge opkomst-percentage geeft eens te meer aan dat de wijkraad
zich na tien jaar geworteld heeft in het dagelijkse leven van het Ramplaankwarlier. Zoals
uit de cijÍeropstelling blijkt, was dit percentage maar lieÍst 38%. Echter in vergelijking met
de wijkraadsverkiezingen van 1985 een opkomstdaling van g"/o, wat ons iniiens
voornamelijk te wijten was aan het noodweer in de ochtenduren. Van de 38% stemde
97"/o in 1990 vöör de nieuwe wijkraad, slechts 3% tegen.

Redaktie
Joke Blansjaar
Annelies Homburg
Femke Kuipers

Wijkraad
Voorzitter Marten van Vliet
Vicevoo rz, Johan Galjaard
secretans Annemarijke Chabot

Ramptaan 53
2015 GT

Penningmeester Quint Mul

245744
247230
245193

247571
244087

246005
246417

Oppascentrale

Emmy Verbeek

Wijkverpleging en
Kruisvereniging

Politie: wijkteam Zuid-west

Belbus:

Speeltuin Overueen en
Peute rspe e izaa
Croesenstraat 5 t

241734
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OÍÍiciële uitslag Ramplaankwartier

wiikraadsverkiezing p
9/90 verkiezingen

Aantal Percentage

Stemgerechtigden

Opkomst

201 1

759

1 00%

38o/"

Blanco

Ongeldig

'1

1

Neen

Ja

21

736

1 "/.

37%

Onderverdeling uitslag verkiezingen naar stemlokaal
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Ramplaan Croesenstr Blinkert Totaal aantal Percentage

Ja

Neen

Blanco

Ongeldig

434

1

1

101

1

0

0

201

4

0

0

736

21

1

1

97%

§/"

Totaal 452 102 295 759 1 00%

4

4 4

F9

i

16



=-.:,) . a: pagina 3

ce Íeiten gemakkelijk te analyseren. Dhr. de Groot, van de
Ía Bakker, vertelde zelÍ onverbolgen dat zijn bedrijf al
v'anaÍ 1986 in onderhandeling was met Myriantha. Dat is
het goed recht van ieder weldenkend economisch
h andelend bedrijÍ.
De wijkraad heeÍt niets tegen de Ía. Bakker op zich, wel
tegen de gevolgde procedure en de daaruit
voortvloeiende consequenties. De uiteindelijke
schuldvraag ligt ons inziens (alweer) bij de Gemeente
Haarlem die de mogelijkheid van de vestiging van een
gr0otwinkelbedrijÍ te lichtzinning heeft opgevat en
derhalve bijvoorbeeld geen clausules aan de verleende
bouwvergunning heeÍt toegevoegd.

Verkeershinder

Dat de woorden van de wijkraad waarheid worden,
betreuren wij. Voor de komende jaren rest de wijkraad
niets anders te doen, dan de eeuwige vinger aan de pols

te houden over mogelijke gevolgen van de aanwezigheid
van een grootwinkelbedrijf .

Vooral een toename van het sluipverkeer en de daarmee
samenhangende verkeersdrukte zijn ons inziens de
directe gevolgen voor het Ramplaankwartier.
Parkeerproblemen zijn niet te verwachten, gezien de
geplande 113 (!) parkeerplaatsen op het terrein van
Myriantha Langere rijen voor het stoplicht behoren wel
tot de mogelijkheden
Ook zullen wij de Ía. Bakker herinneren aan de
bepalingen van het tuinbouwbestemmingsplan, zover
daar aanlerc rg toe mocht zijn. De onbebouwde strook
grond e,,,en,,,r,C g aan de Vlaamseweg, zal bijvoorbeeld
niet benut n cgen yvorden voor buitenverkoop, maar
bestemd moeten ,,vorden voor het kweken van diverse
soorten p anien

Een etalage voor de wijkraad

3 rnenkorl gaat een al lang gekoesterde wens dan toch
^ vervulling. De wijkraad Ramplaankwartier kan gebruik
-aken van een vast mededelingspunt. Een gedeelte van
:: etalage van de Wasmachine Service Dienst (WSD) op
:: Ramplaan wordt vrijgemaakt voor de wijkraad. Deze
,,an iier vanaÍ dat moment allerlei mededelingen kwijt
:';er de wijkraad zelÍ, zaken die op korte termijn voor alle
:-lrtbewoners van belang zijn maar níet (meer) in de
,', jkkrant meegenomen konden worden en verder
a erhande extra'ljes waardoor bn een aantrekkelijker
:ralage'en de wijkinÍormatievoorziening voor u een reden
;aat lvorden hier aÍ en toe eens stilte staan. Houdt u de
:ii,^rikkelingen dus in de gaten.
,'i S D,.,......hee1 hartelijk bedankt!!!!!.

--

B rieven bus

Soms zii u u,el eens iets dwars. Soms......bent u erg
tevreden Scms..,,,..maakt u zich behoorlijk nijdig.
Soms.. r,enr'onCert u zich zeer. Soms........voelt u zich
achteraÍ erg cpgeiucht. Soms.........begrijpt u er niets
meer van Scms voelt u de behoeÍte dat eens op te
schrijven cerken er mrsschien nog meer mensen zo
over? U kunt uw eigen verhaal ook in de wijkkrant kwijt.
Dat geldt'.,ccr jong en oud, voor lange en korte
berichten Hce bevalt de belbus na een halÍ jaar? Als er
veel op'aannerk ngen zijn kan de wijkraad een en ander
bundelen en dccrge,,,,en aan de NZH. Mist u iets in de
wijk, in de r,,'ilkkrart ? Laat het ons weten! Stelt u ergeen
prijs op dat u,,v naarn gepubliceerd wordt, is zelfs dat
mogelijk rn ts ceze b j de redaktie zelf wel bekend is. De
inleveradressen zijn: Hospeslaan 44

Ramplaan 37
N. Tuindorpslaan 57

Vermeld u er dan bij: Brievenbus Wijkraad.

n.
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kom tennisser)
ii ae Fablohal

in het RamPloan-

kwortier

A.Thoolen ir B-V

MorcelisvoortPod
Hoorlem

2L L2 10

FABLO

ArtÍtltur
Voor aI uw bloemen en

planten en tevens voor
bui-tenplanten, bomen,

heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

wachÈ nlct tot rÉrgen enders kln lk

hèÈ vandaÀg ntet bcaorgcn'

Drog isterii-ParÍumerie

Btoemendaalseweg 301 Overveen

tussen garage Van \rVltk en Marlnehospltaal

VanaÍ 125.- gratis thuisbezorgd

BAKKER

voor:

deposltalre:

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMEBIKAANSE VITAMINEN
MONOVEBZORGING
PABFUMERIEEN

MARBEBT
en vele andero

ROC
LANCOME

@u!e I,uifel
krrr I
rprclrlltrltrnwlnkrltlr

Blocm.ndtrlsawag 2t7

be

Ovarvcrn
rcl. 023-260732

. Belgische Leonidas bonbons

' MövenPick i1s

' Van de boerderii:

Karnemelk, Yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baÖecuesauzen

uit eigen keuken
E

o
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Bedankt allemaal

Het wisselen van de wacht.

Een week na de verkiezingen werd door de nieuwe
wijkraad al het eerste feestje gevierd. Niet dat de zoete
geur van de verkiezingswinst ons bedwelmd had en wij
ons in een waar bacchanaal hadden gestort. Er speeldeí
hogere drijÍveren een rol. Op 16 september namen wij
aÍscheid van een vijÍtal oud-gedienden, die zich de
afgelopen jaren met hart en ziel voor de wijk hadden
ingezet: Hans den Nijs, Winnie Barilema, Ton Éutten ,Lex
van den Horn en Bert Vegter (die helaas niet aanwezig
was). Daarnaast was op deze avond ook een groot aantal
wijkbewoners uitgenodigd die de aÍgetopen faren actief
betrokken waren bij allerlei wijkactiviteiten zoals de
braderie, de bezorging van de wijkkrant, de verkiezingen
en leden van de werkgroepen. Onder het genot van een
drankje en een hapje konden de historische wapenÍeiten
van de oude en de nieuwe wijkraad besproken worden.
De onvermijdelijke toespraken waren er ook. De nieuwe
voorzitter opende met het persoonlijk bedanken van
ieder oud-wijkraadslid,gevolgd door een passend
af scheidscadeau. een goede fles rode wijn uit hei laar van
toetreden tot de wijkraad. Winnie Barilema was al sinds
1.979 actieÍ thet opzetten van de Burenhulp). Maar lieÍst
tien jaar maakte zij het wel en wee van twee
zittingspelcCes mee, Ook Ton Rutten hield het na zeven
jaar voor gezler evenals Lex van den Horn, die in 1985
wijkraadsiid,,.ierd Vocr de aÍscheidnemende voorzitter,
Hans den Nrls. ,a,as een passender cadeau bedacht: een
herinneringsalbum met uiteraard een Íles geestrijk vocht
ter opvull,ng van de lange winteravonden. Hans was
eveneens tien jaar zeer actieÍ betrokken bij het
wijkraadgebe!ren Ais bioloog had hij goed zicht óp Oe
natuurijke en landschappelijke waarden van ons
leefgebÍed d;e met hand en tand verdedigd moesten
worden. Zoais een goed oud-voorzitter betaamt, nam hij
het Iaaiste rvcord om een ieder te bedanken voor zijÉ
bijcjrage aan de aÍgelopen tien jaar wijkraad.
MvV

l. Er staat een ou- de lin- dc-boorn aan't ein- dc vao de laan.

Kunt u (een beetie) zingen,

zing dan mee!!!

l=: ::-::",ccr "Zeurenikske', uit het Ramplaankwartier::-: -::',3rng. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11.30

i:=:: ': s bijzonder veelzijdig. VanaÍ g.S0 uur bent uÍ: -:* - :e handwerkzaal van "De Blinkert". Voor*:--:: : ",-.i u bellen met tel: 246924 oÍ 2451g1
_:,.. - - =:i s BCÍt OChtend langs!

Leendert Meeszstraat

Goed nieuws! Aan het eind van dit jaar, oÍ in het begin van
het nieuwe jaar worden op de Leendert Meeszstraat
nieuwe bomen geplant op de plekken waar de oude
waren omgewaaid. Ook zullen de trottoirtegels netjes
gelegd worden, zo heeft de Hout-en Plantsoenendienst
van de gemeente Haarlem ons verzekerd. lnderdaad,
goed nieuws!
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DII IS HET SïIIIBÍIIIT UOÍIB OEROEGETIJI(

GEZÍINII tEIffiER BRÍIOO

OVERVEEN:

Nleuwe Dlember, Bloemendaalseweg 247
Nu ook: Rollandrlaan 33

srNDs í9Í8
Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike .broodeters?
Als U dicht in de buurt van één van onze Oude Backershóyzen woont

"0lt zll u llElf[lrt cEElluEx"
HAARLEM: HËEMSTEDE:

Gen. Gronjóstr 1Sg annex croíssantörio Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant

Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan I SANTPOOHT:

Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie Bloemendaalsestraatweg 85

Grote Houtstr 167 annex croissanterie ZANDVOOHT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie Tolweg 6

BakkeÍ Van DeÍ Vooren maakt van trage elers - gÍage ctars
Dr re!, r.t Ll!l:

UAII OER TÍIOBET. IIÍIG EEII SIIEEIJE!

\TELKE GAMCORDER U OOK KIE§T
\TIJ LEYEREN VOOR EEN SPORTIEVE PRIJS

Bll radio Korrekt vindt u een ruime koliektie topmer-
ken en een goede voorlichting bij het maken van een
keuze.
Ook met andere beeld- en geluidsapparaten is Kor-
rekt vaak goedkoper.
Maar van een goede service kunt u altijd op aan, al
bilna 30 jaar. Directe levering, gratis plaatsen en in-
stellen van de gekochte apparatuur is vanzelfspre-
kend Onze eigen technische dienst staat voor u
klaar om de apparatuur in optimale condrtre te hou-
den.

LEIDSEVAART 130 (achter de schouwburg) HAARLEM TEL: 023-323787

Yideo 0

rqdio I«'RiïEKTVoor beter beeld
en gehtid...

B



Nieuwe wijkraad, Fange. Verder kunnen de wijkraadsleden al naar gelang
hun voorkeur en tijdsinspanning deelnemen aan één oÍmeer werkgroepen. De volgende wijkraadsleden enbelangstellenden hebben zich raeds voor een
werkgroep aangemeld:
R.O. : Jan van der Boon, Henk Wagenaar en euint

Mut
Milieu : Anne-Marijke Chabot, Marten van Vtiet
Verkeer : Bob Meijlis, Jan Hein Mooren, Hans Homburg

en Lex van der Horn

Wijkbewoners

nieuwe ideeën

De nieuwe wijkraad heeft zijn eerste officiële vergadering
achter de rug. Daar zijn een aantat zaken bespróten Oió
vooral ten doel hebben om het wijkraadgebeuren op het
organisatorische vlak soepel te laten verlopen. Een
dagelijks bestuur is gekozen, de werkgroepen zijn
opgezet en werkgroepcoördinatoren ziln nenoemà.
ldeeën en uitdagingen staan te wachten om volop
ontwikkeld te worden. De nieuwe wijkraad staat aan het
begin van zijn zittingsperiode, vol energie om de nieuwe
ideeën om te zetten in daden.

Allereerst is er een dagelíjks bestuur samengesteld, dat
bestaat uit een voorzitter, Marten van Vliet, eensecretaris, Anne-Marijke Chabot_Rutten, een
vice-voorzitter, Johan Galjaard en een penningmeester,
Henk Wagenaar. Het dagetijks bestuui gaat zich bezig
houden met zoals het woord het zegt ,,dagelijks besfuurí,
voor de reglementaire zittingsduur van-een jaar. Het
bestuur kan eventueel uitgroeien tot maximaal vijf
personen. Een tweede secretarís wordt nog gezochi.
Vaste notuliste is Femke Kuipers. Daarnaast ÉeÉnen Oe
vertrouwde werkgroepen opnieuw vorm gekregen.

Ook de deelname van wijkbewoners aan de werkgroepen
behoort tot de mogelijkheden. Een ieder die zÈh voor
een bepaatde aktiviteit wil inzetten kan zich bij de
coördinator van de betreÍÍende werkgroep aanmelden.
Deelname door wijkbewoners beiekent noöít de
verplichting tot het doen van taken van wijkraadsleden,
zoals het bezoeken van wijkraadsvergadeíngen en van
rapportages aan het dagelijks bestuur. Het is de
bedoeling dat wijkbewoners wanneer zij tijd en interesse
hebben, zích kLrnnen gaan inzetten voor bepaalde
deeltaken van de werkgroepen. Vooral verkeer en milieu
lenen zich hiervoor. Maar ook andere aktiviteiten die nietín een werkgroep zijn ondergebrachf, zoals de
organisaile van een braderie, een ijsfeest op de
Brouwerskclk iwanneer het weer eens vriest), of het
helpen bij de redactie van de wijkkrant. Het rondbrengen
van de krant is ook zo,n taak dle gemakkelijk orer. 

-het

hoofd wordt gezien. Kortom: iedere helpende hand is er
éénl Denkt u nu bij het lezen van deze wijkkrant, ik zou
wel eens !,,'at meer in deze wijk willen doen, oÍ ik heb wel
een nieui,r idee voor een bepaalde werkgroep, belt u dan
met één van de onderstaande telefoonnummers:

Dagelijks bestuur

Werkgroepen

Voorlop{g zijn er een drietal werkgroepen ingesteld:
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Vórkeer. Rui-mtetiit<e
Ordening (RO) houdt zich zoats het woord al zegt bezig
met de indeling van de ruimte. Onderwerpen die-een ro-lspelen zijn: naleving van het bestemmíngsplan
(tuinbouwgebied), bouwaanvragen, woon_en
leefmilieukwaliteit, parkeerplaatsen, dó detailhandel en
speciÍieke gevallen zoals Myriantha oÍ de Fablohallen van
Thoolen. Milieu is een werkgroep die ons inziens in de
komende jaren een (nog) netangrijker rol gaat speteÀ
bjnnen de wijk. Momenteet trouOi óe milieriwerr<öroÀp
zich bezig met de aktie hondepoep, de invoering vàn de
GFT-emmers (gescheiden huisvuilinzameling), óe stoàp
milieuvrienderijk onkruidvrij en het behoud van natuurrijke
en. landschappelijke waarden binnen ons gebied ennabjje omgeving (Elswout, Duinvliet). Ten stotte de
werkgroep Verkeer, die momenteel zeer aktief is met de
verkeerssituatie Rollandslaan-Ramplaan. Verder houdt zij
zich bezig met het sluipverkeer door de Hospeslaan, het
racen op de Vlaamseweg, Íietsvriendelijke routes enbijvoorbeeld parkeerproblemen. Ten einde de
communicatie en het werken in groepen te stimuleren isvoor íedeie werkgroep één wijkraaO'stiO ats coördinator
benoemd. Voor de werkgroep RO is Oat Johan Galjaard,
voor Milieu Joke Blansjaar en voor Verkeer Nico vah Oei

R.uimteljke Ordening Z4aO87 (Johan Gatjaard)yJii:., 
Sxzl:; fi,.#;ff:,,Hln,Wijkkrant 247%A (Anneties Homburg)

oÍ andere aktiv,iteiten 247571 (Marten van Vliet)

HÀPPY'S B[RrIirDAlr CffiNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon ZS424g

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand yarig,
geslaagd.
zoveel .;aar getrouwd
ol zomaar aardig?

Nu niet meer voor
ieder cadeautje

o
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nD. oon der Lind"n A Z"
Atnntmorr Yan íaatauíatl'' oadrhoudr'

aÀ nl.wbosffÍl'a

àftrangen van rarnen en deurcn

BeÈonserk
CongÈructlewerk
DakreParatiea
Ertlk vloeren leggen

Foral,ca bladen en karten

Garagee bouuen

Boutdraalrerk
Irolefende bcglazing
JaarllJka gotcn rchoonnekan

trcukens lcvcrcn cn Plaatlcn
LaÈrleerlngen naken

llcttelwerk
Nlcure lloten lnzatten
Opcn haardcn
Parhetvlocren
Q ook rcelllJk Yerk

RJ.oIerlng vernlèrren/ontltoPPcn
§choorltccnveÍren
tcAclucrk
Ultbtkken van voeErerk

VocAen'van gevela

tíandbe tlmnerlngen/randlrol atlc
X rnct kerstnlr werken ue nlct
IJzeren konstruktleg
Soldere laoleren

H.odrll Foorralon 25

2Ot5JM Hmrlrm
T.l. 023 - 2a 13 l0
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2Ot 3 ZN Hrerlro
T.l. 0':13 - 3l ,C.f'a

?AITADEÍrESlEDillr
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f+.nd.
lrrPvetic
XiGUrbour
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iX.X.l. - 6ríàubin3dtt - 20llDt lllrhr - ï'L013'!'1202t

N OACH

N!grr!mstÍ.!112 - t!| 354902

v, ZcAgclcnPlcin 95 ' t'| 35o70o

Engelcnburg 78 ' 1"1 3$f437

Rlmplslnsz - t.| 2t11053

Wnkalccntrum Amícrdamíratl
Ged.Hcrcnsingcl6' tcl'358411

.JW FUNBAKKER

Reparatiedienst alle merken
WASMACHINES . KOELKASTEN

VAATWASMACHINES
KOOKPLATEN

0p atte door ons uitgevoerde REPARATIES

seven wiiS MAANDEN GARANTIE

WASMACHINE
SERVICE DIENST

Mobilof oon
ít Service

rtlt SNELSERVICE
voor Haarlem

en omstreken

I
)

L:tl

GEEN WINKELVERKOOP

023 -32
KANTOOR
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't Was Íeest op I sePtember

We zeiden het ai: ook buiten de stemhokjes bleven de
verkiezingen voor de nieuwe wijkraad niet onopgemerkt.
's Morgens op die 8e september trotseerden al een paar
Dappere Dames en Heren op de vrijmarkt de barre
elementen. Een hoosbui meer of minder maakte niet uit;
onder de druipende parasols en de {lapperende plastic
zeiltjes waren ze niet weg te spoelen. En ja hoor,
aanhouders winnen altijd: vanaÍ een uur of één
bestraalde de zon een steeds voiler wsrdende Ramplaan
en een steeds kooplustlger publiek voor deze
doorzetters. Inmiddels had drumband D.S.V. ziln klanken
al door de wijk laten schailen, inclusief de aubade bij "De
Blinkert". Nadat de 110 balonnen de lucht in waren
gegaan, werd het kiezen voor de kinderen: het
luchtkussen, het "treintje voor het kleintje", het
koekversieren, munt-vissen, limonade drinken,
giraÍje-prik, knikkerspel, de rnagische spiraal en vooral niet
te vergeten het schmincken. Er liepen weer prachtige
tijgertjes, poesjes e.ei rond. Verderop vonden de

ouderen de bar. de kraam van bakker van der Vooren"..
En naluuriijk het draarorgel, over alles heen! Het raden
van Ce naart van de beer bleek geen gemakkelijke
opgave L'3,ar lv'laarten de Vos wist hem te raden.
GeÍellciteerCil Je hebt je prils inmiddels al binnen. Een

tweede Íeli:iiatie is er voor Lara Harzing.Ziizag met een

scherp oog onmiddellijk hoeveel knikkers er geraden
moesten r,,'orden. Tenslotte is als grote overwinnaar van

de ballonnen',redstrijd Tim Dekker uit de bus gekomen:

zijn kaarlje werd helemaal in het Duitse MÖnchengladbach
gevonden l"icgmaals: van hade, en veel plezier met jullie

prijzen l-1et,,'ei'kiezingsÍeest werd lenslotte aÍgesloten
met het b:irend maken van de oÍÍiciële uitslag (elders in
deze wi;kkrant te lezen) door wethouder Paul Marselje.
Rest ons n:g alle vrijwilligers heel harlelijk te danken voor
al het v,'erk dat er die dag verzet v;erd. ln het bijzonder
danken v,', j de Verenigde Spaarbank voor hun gastvrijheid

in de bani Drc3r nei slechte weer waren wij daar erg mee
geholpen Tci een volgende keerl NvdF

De wijkraad wil autoiïatiseren!

Ook de wijkraad ontkomt niet aan de automatiseringsgolÍ.
Voor het einde van het jaar wil de wijkraad een personal
computer aangeschaft hebben. De computerwerkgroep
heeÍt zijn eersle verkennende stappen al gezet: een
eisenpakket is opgesteld, een geschikte werkplek is
gevonden, alleen de deÍinitieve uitwerking moet nog
plaats vinden. Ten eerste zijn wij nog op zoek naar
computergeïnteresseerden, fanaten rnag ook, die zich in
'r,,rllen zetten voor het goed verlopen van de introductie
',,an de personal cornputer binnen de wijkraad en zich

eventueel kunnen bezighouden met kleinschalig
"systeembeheer". Daarnaast willen wij een oproep doen
aan wijkbewoners die beroepshalve aan de computer-of
aanverwante industrie oÍ detailhandel zijn verbonden. De
aanschaÍ van een computer met toereikende soÍtware is
voor de wijkraad een behoorlijke aderlating. Aangezien
de Gemeente Haarlem slechts gedeeltelijk bijdraagt aan
de aanschaÍ van een pc, hopen wij door middel van
sponsoring van een bedrijf tot gunstiger
aanschafmogelijkheden te komen. Indien u denkt een
steentle te kunnen bijdragen aan de soepele introductie
van de pc in de wijkraad kunt u contact opnemen (voor 10
november graag) met de computerwerkEroep: tel.
247571 (Marten van Vliet).
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OrChidee HOqrlem BV Rockoerïshof

Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloemstuk thuis besteld'

prijzen vonof f 8,50 Telefoon: 24 48 26Postadres:
Krokusstraat 49

201 5 AE Haarlem

Tel (zaak) 023-244826
(prive) 023 - 312314

Fax 023 247418

onthoudt één ding

voor k*'aliteit haring
naar:

PHILIP KORVING & Z\
Ramplaan 4'{ Telefoon 023 - l-11 I l

=l-t

t ocC-en zinkwerken
Dakoedekkingen
D,akrsclahes
Gas - en \^,'aterinstallaties
Centrale verwarrning
Fiolenngen
Complete badkamer- en
keukenveÖouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
qashaarden, boilers,

óeisers e.d- u,g"GeenwstÈosteí

l«anscrt
Waag vnÈàF€ítdotferte

Ozn
f*}crcer T,r6,qrraan í
F(!l Hlrffi

-,erelcrrÍ) JZ3-Y2344

;u'un"r,on
rleth
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haIfgt I

D e Echte Groen tevakman
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Uw speciool o d r es voo r:
Íruitmonden en fruitschoten

RAMPLAAN t,2 Tel. 2t,233t,
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Feest in de Dickmansstraat

Al een jaar oÍ vijÍ liepen ze ermee rond, een aantal
bewoners van de Dickmansstraat: we houden eens, met
elkaar, een straatÍeest. Door een paar slechte zomers was
het er nog maar steeds niet van gekomen, maar 1

september j.l. kwam het dan toch voor elkaar: onder
uitstekende weersomstandigheden is daar tussen 4 uur
's middags en 11 uur 's avonds een ouderwets
burenÍeest gevierd. ln het achterste gedeelte konden de
bewoners genieten van een uitstekend verzorgde
barbecue, in het middengedeelte genoten de kinderen
van allerlei spel-en doe dingen, zoals sjoelen,
schmincken, grabbelen, straattekenen e.d, De bewoners
hebben zelf gezorgd voor de taÍels, stoelen en het
bestek en om de kontakten te vereenvoudigen is er zelÍs
een Íraai uitgevoerde plattegrond uitgereikt met daarop
de namen van alle bewoners, met hun huisnummers.
Sommige oudere bewoners hadden hun inmiddels al
elders wonende (klein-)kinderen uitgenodigd, zodat er
zich spontaan kleine reUnie-groepjes vormden. Met
kerstverlichting, ballonnen, slingers en waxinelichtjes,
met een dansje door jong en oud bij muziek
voor-elk-wat-wils, is dit alles bij elkaar een geslaagd
straatÍeest geworden. Wie volgt..... ?
AH

Sommigen onder u zullen nu al gaan denken aan St.
Nicolaas. Daarom dit berichtje. Ook bij ons is er hard
gewerkt aan vele mooie en nuttige handwgrken. Verder
zijn er allerhande beesten, poppen, enz. Teveel om op te
noemen. Komt u dus gewoon kijken en u zal zeker voor
de St. Nicolaas iets vinden. Op zaterdag 24 november
van 10.30 tot 14.00 uur bent u van harte welkom. Tot
ziens.

Wij zoeken een dame oÍ een heer die in de vakantie en
op vrije dagen onze receptioniste kan vervangen. Voelt u
hier iets voor, neemt u dan kontakt op.
tel: 240955

,'1,.'')

)>r

De Blinkert

\

Oproep voor

Ouders van kinderen onder de 2

Op donderdag 8 november vindt van 15.45 tot 16.45 uur
een kenningsmakingsbijeenkomst plaats in het
wijkgebouw in de Croesenstraat. Deze bijeenkomst is
bedoeld voor kindertjes tot twee jaar samen met hun
vader en/of moeder. Oudere broertjes oÍ zusjes mogen
natuurlijk meekomen. Het belangrijkste op deze middag
zal ziin dat we kennis maken met elkaar en terwijl de
kleintjes aan onze voeten speten kunnen de
moeders/vaders overleggen of het leuk is zo'n
speeluurtje in de week. Tevens kunnen we nadenken
over de mogelijkheid om 's avonds eens een lezing te
organiseren deze winter. Deze zou bijvoorbeeld kunnen
gaan over: speelgoed, boekjes, diverse Íasen in het
kinderleven, voeding (andere suggesties zijn welkom)
We hopen dat de jongste bewoners van deze wijk hun
moeders/vaders mee zullen nemen op B november a.s.
Opmerkingen en/oÍ idee gaarne ingewacht door
Trudie Helmus,
tel: 247639

Let op Let op Let op Let op Let op Let op Let op Let op

Van de redactie

Door techn sche problemen en de herfstvakantie
verschl,nï deze krant een week later dan aangekondigd.
De volgende ivijkkrant kunt u vemachten in het weekend
van 22 december. De datum voor kopij-inzending sluit op
maandag 3 december. De verschijningsdata van de
daaropvcigende kranten zijn voorlopig vastgesteld op 24
februan. 28 april en 30 juni. De sluitingsdatum voor de
kopij-inieverlng is steeds 3 weken daarvoor.

Wij k raad sve rg ade ring

Zonder tegenbericht vergadert de wijkraad elke laatste
donderdag van de maand in het wijkgebouw aan de
Croesenstraat U bent van harte welkom.

Gift

Tijdens de wijkraadsverkiezingen bracht een anonieme
gever zijn waardering voor het wíjkraadswerk tot
uitdrukking door ons f 'Í 0.- te schenken. Hartelijk dank.

O u de re n co ntact

Bij het uitgebreide programma over het ouderencontact
Overveen in onze vorige wijkkrant verzuimden wij een
teleÍoonnummer te vermelden voor inÍormatie. Deze kunt
u zoals gebruikelijk krijgen bij de heer Etzinga tel.
24'1810.
JB
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Waarover s[raken zi ?

Op 20 september is de gedeeltelijk vernieuwde wiikraad

OljeengeXomen in het wiikgebouw aan de Croesenstraat'

aófratve de leden zelÍ waren daar aanwezig een

vedegenwoordiger van D 66' van het Haarlems Dagblad'

,an de Íirma Bakker, van de wiikraad Oosterduin, van

Texaco en een aantal buurtbewoners. Natuurliik werd een

Ílink gedeelte van de avond gevuld met "Myriantha"'

Elderó in dit blad vindt U een chronologisch overzicht

over alles wat er in het verleden hier omheen al

gepasserd is en het bleek dat het ook voor de Íirma

Éakker zinvol was van de kant van de wijkraad te horen

hoe de rolvan de gemeente destiids geweest was' Toch

valt l]i.et te ontkennen dat de prioriteiten van diverse
partiien niet op één lijn liggen en de wijkràad houdt dan

ook voorlopig nog terdege de vinger aan de pols'

Daarnaast kwamen een aantalorganisatorische punten ter

taÍel: wie gaat wat doen in de komende maand, welke

werkgroepen worden door wie bemand; ook daar heeÍt u

inmiddels over gelezen. Tenslotte kwam de "Stichting

Ramplaankwartier" ter taÍel; in een volgende wijkkrant

krijgt u hier wat meer inÍormatie over. De avond werd

tegen elÍ uur aÍgerond.

Waarover spraken zii nog meer?

Op donderdagavond 11 oktober kwam de wijkraad

opnieuw bij el[aar' Behalve wijkraadsle'den waren daar

aanwezig óen vertegenwoordiger van D'66 en van het

Èaarteml Dagblad. Èr kwam weer heelwat op taÍel' Een

greep hieruit:bmdat de Trosloop dit jaar voor de tweede

íaai d*ats door het Ramplaankwartier is georganiseerd'

was er een verzoek van een aantal wijkbewoners die

hierin ook meeliepen, de buurt Íeestelijk aan te kleden

De resultaten op zondag 21 oktober heeÍt u inmiddels

gezien.

Bij de voorlichtingsavond over de invoer van de zgn'

"droene Bakken", verzorgd door de gemeente Haarlem'

plaatste de wiikraad de nodige vraaglekens' Alhoewel

voortdurend gesuggereerd was dat dit "in samenwerking

met de wijkràad" zou gaan gebeuren, bleek de praktijk

heel andeis. De wijkraad heeft over het begrip "inspraak"

duidelijk andere ideeën en blijÍt de aÍvalscheiding (een

goede, schone zaak!) kritisch volgen.

de Randweg gebruik kan maken, er ook voor onze wiik

verkeersovàrÉst zal gaan bestaan, -aÍgezien van de

landschappeliike aaniasting-, zal et kontakt worden

opgenomen met de bewoners-belangengroep Ziilweg

zuiO-West. lnmiddels is er een brieÍ naar de Gemeente

Haarlem gestuurd.

De werkgroepen

Deverkeerswerkgroepbrachtverslagu'to';er::aktiviteit
van een aantal bewoners van de Hospes :a' : e na het

houden van een enquè te, het te harc r,::: "'an het

sluipverkeer wil aanpakken. Ock i''el ''::::É^ "'àr de

ouderraad van de Beatrixschooi sic'c :! ':i 3:cgramma

over de Íietsgevaarliike silualre '' ocr s::colgaande
kinderen Ole, komende vanal ce e andweg, de

Vlaamseweg oprijden Tens oÏie kwam de

verkeerssituatie aan het eind van oe Ra;:p aan ter sprake;

gesprekken hierover met de beirckken par"lijen zijn in

voorbereiding oÍ inmiddels al gaande

De werkgroóp ruimteliike ordening buigt zich op dit

moment over het bestemmingsplan van het

Ramplaankwartier. Wat mag eigenliik wel
gebouwdlaangevraagd worden, en wat niet? Het oude

óestemmingóptan wordt op de eerstvolgende
vergadering- aan alle geínteresseerden getoond en

eve-ntueel duidelijk(er) gemaakt. Dat een aanpassing in

deze dringend noodzakelijk is, daar is de werkgroep al

van overtuigd. Huiswerk dus!

De werkgroep Elswout-Beheerscommissie kon ten slotte

mededelen dat advies ingewonnen wordt bij
"spaarnwoude" wat betreÍt de mogeliikheid om de

boerderij zonder verlies te laten Íunctioneren'
Staatsbosbeheer is niet meer tegen het opnieuw laten

Íunctioneren van de boerderij op Elswout' 
AH

TorenÍlats bii Ziilweg?

Hoewel bouwaanvragen doorgaans voor een

samenvatting van een wijkraadsvergadering niet expliciet

genoemd hoeven worden, willen we u de volgende toch

niet onthouden. Het betreÍt een gebied dat niet tot het

Ramplaankwartier behoorl, n.l. de smalle strook aan onze

kant van de Randweg tussen de Zijlweg en de

Brouwersvaart: vlak achter de Mercedesgarage' Voor dit

stukje (l) grond is een aanvraag bijde gemeente Haarlem

ingediend voor het bouwen van vier (4) vierkante
toienflats, met een hoogte van 25 meter. Omdat de

wijkraad Ramplaankwartier vreest dat door de gebrekkige

openbaar-vervoervoorzieningen en doordat tiidens
spitsuren het in-/uitgaande verkeer niet tegelijkertijd van

rorDUSt/0<lovP. flL€í
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Speeltui nvereniging Overveen

#fr
Speeltu in n ieuws

Nieuwe toezichthouder.
Wij hebben een nieuwe toezichthouder
VerhoeÍ.

Co llecte
Met de jaarlijkse collecte hebben wij Í1650.- opgehaatd.'
Een geweldig resultaat waar wij de gulle gevers voor
bedanken.

Naam s ve ra n de ring

Door de onderbezetting van het bestuur kan de
naamsverandering helaas niet doorgaan. Uiteraard
bewaren wij de door u ingezonden suggesties voor
namen. Wanneer het bestuur weer op sterkte is (en
hopelijk gebeurt dat), is de naamsverandering een leuke
taak om mee te beginnen.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Door het vertrek van een van de bestuursleden bestaat
het bestuur nu nog maar uit 3 mensen. Dat is te weinig om
de speeltuin goed draaiende te houden en dat is zonde,
want het gaat best goed. Ons ledentat is de taatste tijd
Ílink gestegen, er worden hoe langer hoe meer
aktiviteiten georganiseerd en met de collecte hebben we
maar liefst Í1650.- opgehaald. Wij zoeken een voorzitter,
secretaris en algemene bestuursleden (M/V).
Met wat mensen erbij kunnen de taken goed verdeeld
worden en ben je er heus niet zoveel tijd mee kwijt. We
hebben een bijzonder kinderrijke buurt, een prachtig
clubgebouw waarin speelgoed aanwezig is, een mooie
kinderboerderij, een lekkere speeltuin. Wat wil je nog
meer? Er zijn vast mensen die zich daar voor in willen
zetten. Wie durft?

lnlichtinqen bij Marjotein van Giessen tel:247896

Michael

Beatrixschool

Aanmelding nieuwe leerlingen

!'ocr de kinderen die tussen 1 oktober 1g90 en .t

okiober 1991 4 jaar worden is er geen plaats meer. Voor
de kinderen die tussen 1 oktober .1991 en 1 oktober
1992 4 jaar worden gelden de volgende criteria.

Ramplaankwariler en het gebled tussen de
Randweg en de spoorlijn:
Deze kinderen kunnen nu al aangemeld worden. Ze
moelen voor 1 maart 1991 aangemeld zíjn, anders
kunnen wij geen plek meer garanderen.

Gebled over de Randweg, ten oosten van de
spoorlijn:
Deze kinderen kunnen nu aangemeld worden. Zij krijgen
na 1 maarl 199'Í bericht oÍ de aanmetding deÍinitieÍ is. Bij
meer dan 33 aanmeldingen zal ten eerste de aÍstand
tellen, ten tweede het tijdstip van aanmelden en ten
derde het tijdstip van binnenkomst.
Directeur: Jan van Leeuwen
Adjunct-directeur: Chrislène Verspui

Peuterspeelzaal Overveen
Peuterspeelzaal "Overveen', zoekt een enthousiaste
vrijwilligster voor 1 oÍ meerdere ochtenden, bij voorkeur
geen eigen kind op de speelzaal. Ben je tussen de 1gen....... .jaar en je houdt van kinderen, je hebt tijd
en veel geduld, dan is dit echt iets voor jou. Heb je ook
nog een K.V.t.V. oÍ V.A. diptoma, dan kun je tevóns bij
ziekte van de leidster deze vervangen. Uiteraard maken
w.ij hierover duidetijke aÍspraken. Voor inlichtingen kun je
altíjd bellen naar Annette Heerschop op Oe speetzaàt
(alleen tijdens de ochtenden) tet: 2a6303.

Tijdig aanmelden!

Aan de buurtbewoners die in de toekomst gebruik willen
maken van de peuterspeelzaal ,,Overveen', aan de
Croesenstraat.
Bespaar uzelf een teleurstelling en voorkom dat u
onnodig lang op een wachilijst komt te staan. ls uw baby
ongeveer 3 maanden oud, dan is het nu de tijd om uw
lind in te schrijven. De ptaatsbare leeÍtijd is dan ongeveer
2112 jaar.
Annette Heerschop,

Peuterleidster

t,
15



I

WIJNHANDELSEDERT 1987

* specialist in wijnen en gedistilleerd

'rPartYsenrice en adviezen

*al uw be§teltingen grati§ aqn huis

Bloemendaatsewe92Í31. 2051GO Ovenreen ' tel (023) '262290

I
a

VOOR I: KWATITEIT BUI{D.

VABKEI{S- Eil KATTSVTEES

EN NIET TE VEBGETEil OiIZE

BEKB OONOE BAUWE . GE.

KOOKTE. EiI LEVEBWOBST :

SLAGERIJ SCHAAPER
tlrPLllr 33 UllSLEr rEL 3"1'l

LET OP !

opasfoto'sofotrlsoPbëno
.portretfi Ío's . reportagÍes .

FOTOOO§ÏENBAA]I
De Rnytervreg ?2, 2014 AV flaarlem,

telefiron@3-?Anffi

den Hollunder

TEVENS
HOOGWERKERVERHUUR SCHALKWIJKERSTRAAT 29 2033 JC HAARLEM TELEFOON 023'356812

SCHILDERWERKEN B.V.

aC

tl

Vt-.'i.' l'


