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Misschien is het beeld hierboven inmiddels werkelijkheid geworden. h/isschien
ook is het slechts een herinnering aan hoe het eens, vroeger, geweest is: een
witte kerst. Deze schitterende foto, gemaakt van een van de mooi gestyleerde
bruggen op het landgoed Elswout, doet ons weer beseffen dat de laatste drukke
dagen van december tegelijkertijd ook dagen van stilte zijn, waarop we ons
mogen bezinnen op de rijkdom om ons heen. De adembenemende schoonheid
van de natuur, onze natuur, is een geschenk aan ons leven, waarmee wij
zorgvuldig om dienen te gaan. Foto:A. Kuurstra
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Voor alle mogelijke risico's heeft
de Verenigde Spaarbank verze-
keringen die u veel zorgen bespa-
ren.Zo kunt u bij ons de premie
maandelijks betalen. Dus van
hoge jaarnota's heeft u geen last
meer. En natuurlijk handelen wij
eventuele schade snel af

GeïnteresseerdT Op onze
kantoren vetellen wij u er graag

meer over. i

.r{



De wiikraadspet past ons allemaal

- = - =-",e wrjkraad draait al bijna een kwartaal op volle toeren. Voor een star-tende-'à=i (cn er van eenalles behalve rustig begin gesproken worden.Handen en::::^ ('wamen de diverse wijkraadsleden tekàr't in dè str1lO iegen de,quattrgtori,, een
'::'sarsttg tuincentrum, gevaarlijke verkeerssituaties, een slechte OetailnóOelsnota:- :er bedreigd plantsoen met notebomen.

:=^ echte kans om als vrijwilligersgroep, want dat blijft het toch, rustig een en ander in:: ';t'iie uurtjes op te zetten, was er niet echt bij. De laatste tild bieekLens te ,.ridut:: 
"'rijkraad 

helaas zijn wijkraadspet veelvuldig op moest zetten om naderend onheil-et krachtig optreden te bestrijden.
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Alleen:de wijkraadspet is geen politiepet. En ook geen
verklikke rspet of iets anders naargeestigs. De
wijkraaCspet op hebben is niets anders dan kijken naar
de gebeurten ssen in de wijk met de ogen van de
belanghebcenden, de wijkbewoners. Wij willen geen
boeman of vogelverschrikl:er zijn, maar een groep
wijkraadsleden met gezond verstand die problemen in
alle rede li.rheid wil oplossen. Goed, we zoeken de
conÍrontatie als dat nodig mocht zijn. Echter dit doen wij
niet omdat het iu zo leuk is om ondernemertje te
pesten, maar vooral om een krachtig antwoord te geven
op tal van zaken die een directe bedreiging vormen voor
onze omgevlng Daarbij vallen soms harde woorden, die
niet altijd prettig overkomen, maar dat is onvermijdelijk in
zaken waai' grondspeculanten en ondernemers vaak
een beslissende rol spelen. Ook zij kennen het klappen
van de zweep en vaak nog meer.
Natuurlijk wil de wijkraad gezellig op zijn maandelijkse
vergadering op de derde donderdag van de maand om
negen uur sluiten en prettig achteroverleunen. Het
wilkraadwerk verdient soms een veel gezelliger aanpak.
Helaas gaat het er steeds meer op lijken dat de wijkraad
de controlerende taak van de Gemeente Haarlem gaat
overnemen. Misschien is het wel een utopie om te
denken dat het anders moet. Het is echter op zijn hoogst
zeer twijfelachtig dat onze wijkraad iedere keer weer in
het zelÍde hoekje wordt geduwd: als verklikker van de
wijk.

Laat wat goed isn goed blijven

245744
247230
2451 93

Wat de wijkraad vooral voor ogen staat is een zeer
gezonde, stabiele leefomgeving, waarin alle wijkbe-
woners het prettig leven vinden, zonder zich te ergeren
aan allerlei rnisstanden op ruimtelijk, verkeers" of
milieugebied. Een heerlijk woongebied, wàa.r je als je
weg bent geweest, het gevoel krijgt van "Wàt ben iktoch
blij dat ik hier woon". Of in dezelfde strekking: .'Wat is het
hier toch mooi, maar laten we het met zífn allen voor
zorgen dat het Ramplaankwartier en zijn tuinbouwgebied
zo'n prachtige stukje Haarlem blifi".
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Nieuws vonuit de werkgroepen

Ru imteliike ordening Verkeer
l. ,,,.'rigroep R O. heeft nog niet veel te melden. ln':': s Ce werkgroep nog niet eenmaal bij elkaar
::,',.:s: f,e reden hiervoor werd gevormd door de vele
::--:: ,,,erkzaamheden, die op verschillende leden van
:: ,\:'^,groep zijn aÍgekomen. De perikelen rond de
-':-: I rg van BakkeíMyriantha en de bouwaanvraag
::' :. Quattro Tori, vier kantoortorens langs de
':::: .{,e Randweg zijn uitgebreid in het Haarlems
::::t aan de orde geweest en dank zij de door de-'::r aangezwengelde discussies over deze hete:-: l:rs is de uitkomst positieÍ. Bakker moet zich

:: ', : : ^ aan de verleende bouwvergunning en het
.,';=stelde inrichtingsplan houden en de euattro Tori: - .;crlopig en waarschijnlijk deÍinitief van het toneel

, :'l,., enen. Men weet nu dat men dergelijke
:':=':allonnetjes maar beter niet in het Ramplaan-
- ,, :1 .r kan oplaten. Tenrvijl de Íirma Bakker, vervuld van
:::1. kerstgedachten, aan de voorzijde van het terrein-,:' *.erstbomen te koop aanbiedt, dient de werkgroep: I z ch nu eindelijk eens te bezinnen over de toekomst
.:^ ^.t Ramplaankwartier. Op de wijkraadsvergadering
,:.- 2a december j.l. hebben wij een paar data geprikt,
-::ai in het nieuwe iaar een frísse start kan worden
;;*aakt. Gezeten bij de kerstboom kunnen we er
.:-. -- gens vast eens over nadenken en wordt een' ':;-Je werkgroep R.O. ongelwijÍeld één van de

-._, 
,. .'Oornemens van het nieuwe jaar.

De enquéte, in 1 989 gehouden onder de bewoners van
het Ramplaankwartier betreÍfende de verkeerssituatie
kruising Rollandslaan/Ramplaan, heeÍt geleid tot het
indienen van een verkeersplan bij de gemeente
Haarlem. Naar aanleiding van dat plan heeft onlangs een
gesprek plaatsgevonden tussen leden van de
verkeerscommissie, de wijkraad en de heer Fabel,
ambtenaar van Ce aÍdeling verkeerszaken. Tijdens dat
gesprek werd duidelijk, dat men bij de gemeente niet
onwelwillend staat tegenover het ingediende
plan,althans op onderdelen. De gemeente bekijkt het
plan in het kader van de verkeerssituatie van de wijk als
geheel, Over bilsteilingen van het plan zal in Je
toekomst overleg ivorden gevoerd. Onderdelen van het
plan zouden cp korte en middellange termijn kunnen
worden uttgevoerd Dat is vooral een kwestie van
financiën Ingrijpende wijzigingen kunnen (als men er
mee kan instemmenr pas op langere termijn in de
begroting een plaats krijgen. De heer Fabel gaat
onderzoeken of de plannen in Íases geregeld kunnen
worde n,
ln de maand oxtober is door een aktiegroep, bestaande
uit enkele De\\,oners van de Hospeslaan, een enquéte
gehouden Deze enquete betrof het te harde rijden en
het gebruik ,ran de Hospeslaan als sluiproute. Over deze
kwestie voert de verkeerscommissie overleg met de
akt ieg ro eo
NvdF

G roter is ook mooier
-: :: . enstaande lijkt het credo te zijn van de Íirma
I ." .=' ./astgoed B.V. te Hillegom, de nieuwe eigenaar
, :' -.: tuincentrum Myriantha. Zoals u wellicht heeÍt
:: - .- :f uit het Haarlems Dagblad heeÍt vernomen,
, :' - - : ie bouw van het tuincentrum Bakker-Myriantha-.' -:-:er problemen. Ten noorden van de nieuwe in
-.'-: -,,. zijnde kas heeÍt de Íirma Bakker zonder
' : : r' : ^- n ing van de Gemeente maar lief st een
:-::'. ,.:,te aangelegd van 1600 m2. De Íirma wenste-:",: :rtra verkoopruimte te realiseren. Tevens
- :-: - -' .:t deze betonvlakte ruim de grenzen als in het
- : -,,,: ::stemmingsplan staat aangegeven. De wijkraad-: - ^.:: Je vorige eigenaar en de gemeente bindende
a. :: ':" 

= " gemaakt over de inrichting van het terrein rond-;", -:antrUm.

Hesultaat van onderhandelingen

voor de veftoop van hout, tegels, zakken tuinaarde e.d.
Volgens de bouwvergunning had aan de noordzijde
alleen ops lag mog e n p laat s vinden. H et
verkoopoppervlak dat er nu aan de achterzijde is
bíjgekomen, heeÍt Bakker aan de voorzijde van het
tuincentrum moeten inleveren. Er blijÍt dan aan de
voorzijde buiïen, een verkoopoppervlakte van 586 m2
over, waar dan alleen planten mogen worden verkocht.
ln het voorjaar en de zomer mag boven deze
verkoopruimte een net worden gespannen om het
uitdrogen van de planten te voorkomen. De te hoge
hekken rond het tuincentrum moet Bakker verlagen tot
een hoogte van 1.6 m en een gedeelte wordt
aÍgebroken. De hekken worden aan het zicht onttrokken
door beplanting. De Wijkraad heeft de direkte
omwonenden per brief over de gang van zaken
ingelicht. lndien er tegen het nieuwe plan geen
zwaarwegende bezwaren zijn, is de Wijkraad akkoord
met het nieuwe plan. De Wijkraad hoopt dat athoewel het
tuincentrum niet groter, toch een beetje mooier wordt.
OM

l::'-:t ingrijpen van de Gemeente vonden er vele
: -:;'-a^delingen plaats met de nieuwe eigenaar
!=--,=' 'v/astgoed B V. en de wijkraad. Het resultaat
- :-. a- s dat aan de noordzijde een betonoppervlak
" =- ::* -2 mag blijven liggen en gebruikt mag worden
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Aanncmcra van raatauratlc. ondcàoudr-
!n nlauwbomrkan

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Construct-lewerk
Dakreparatlee
Estlk vloeren leggen
Pormlca bladen en kasten
Garagea bour*en
'Houtdraalwerk
Isolerende beglazing
JaarllJks goten Bchoonmaken

Keukens leveren en plaataen
Lambrleerlngen maken

lletselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook noelllJk werk
R:t olerlng vernlèr:wen/ontstoppe n

Schoqrsteenvegen
Tegelwerk
UlÈblkken van voegnrerk

Voegen van gevels
lÍandbetlnmerlngen/wandl soI at 1e

X met kerstm1e werken we nlet
I.fZeren konetruktles
.Zolderg leoleren

Io

Hmdrlk Rooronlern 25
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Tol. 023 - 24 13 16

Woltrgncht 95 rd.
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Nlgtzr.mstrlrt 12 - l.l. 354902

v.Zogg.bnplcin95 - t.l.35O70O

Engsl.nburg 78 - t.1.34n437

Brmplaan52 ' tr|,241053
Winkàlcantrum Amíordamíra!t
Ged. Hcransingal6 - tal.358441

Hetjuiste ADRES v(x)r al uw

Ganen en Voering
Band en Ritsen

Manchetten en Boonden
I(lriestukken

Hastiek

ennog

veel me€r !

P. Bouchier
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Uitslag vragenlijst:
BrÍevenbus

I -:. ::- :a^:a reakties van wijkbewoners specifiek de:: : - : : =:-:, ,,,cigt hier een korte samenvatting van de-:::: -::- crreven. Alle reakties waren rOnduit-a::: a' ::n aantal punten:. -: ::- iezing oÍ iets dergelijks met onbekende tijd,:- a'l3t kan van te voren moeilijk een belbus besteíJ,,,: -l:^ Gevolg: lijn 6, dus verder tópen.. :-a:ÍÍeurs kennen zelÍ de regels niet;of krijgen geen- :^: r.en, rijden vaak te snel.. :: Ce Ramplaan instappen: wisselende, onvoorspel_::': i,ant waar de bus stopt om in te stappen.
-1=. aarlijk omdat daardoor te ïïastig wordt: , :.gestoken.. .,iein busje: als haringen Ín een tonnetje, geen
. =- :hting. weinig ruimte vóor bagage, voor ouderen de::1 eren moeilijk te openen/sluíten.. .r raak mijn bejaarde kennissen uit andere wijken kwijt::: :egrijpen er niels van.

. 
.,-1?y:r een greep 

,uit 
de reakties. Op de afgetopen/, .-i.aadsvergadering 

Í?p ?O 
december) Àebben íiiO'rrà"i?.,iíes besproken. Wijzulten u nier uiíeàard nog nader: , =' 

jnÍormeren.

Hospes laa n bewoners wensen
maatregelen tegen te hard rijden

BByo
10%
88o/"
8%

3. Mosen wij mede namens, .pr.*.nïïtJ:ffirï:.?-

fr. l:r:
4. HeeÍt u zetf suggesties? geen mening 0%

Hierop kregen we gs..suggesties. De meest in het oogspringende vonden *ii, .iàiÀrpór, àoï'il 30 km zone1 1 x c) men rnoet maar aan het verkeer wennen 2x

De volledige uitslao stuurden wij door naar de wijkraad(de verkeerscommiósie) ;;;;Ë *ïï"r#r. overleggen.

Jannie Dooper, Dieke Ket, Karelvan Broekhoven

,r. /,

a

Half septe:i.rber siuurden wij, bewoners van deHospeslaan een srief naar de *ijxràà0, *rarin wij onzeverontrust ïg _ tten 0,, er de vérkeerssnelheid in deHospestaar Schccigaande, rn op-i., pt.nt.o.,spelende krnCeren maar ook ouderen lopen een grootrisico door her so:ns re hard ,ijd;;;;i;ilip)verkeer. wijverzochten de wijkraad om bij'àe gemeentesnelheidsbeperkende maatregeten te bàpteiten, indienmogeiijk in samenhang met vèrgetijkbarà'initiatieven inhet Ramplaanl.cwartier.
Om te weten of andere bewoners onze verontrustingdelen, hielden we een peiling onder meJeOe*oners eneen deet van de L.v.Datetaàn. tn totaài oetroÍ het 90Íormulieren, waarvan.66ok werd terróonirrngen. Uit dithoge percentage btijkr ..n grol. i;irottenneiO Oi;omwo ne nden.
De vragen, in verkorte weergave, gaven de volgendeantwoorden:
'Í. Deelt u onze verontrusting?

2. Vindt u maatregelen wenselijk?

ir
nee
p
nee

Kerstviering

N,H. Kerk aan de Ramplaan

]c-, 
. =='-:3 kerstdag is er een bijzondere kerstvieringI :: , - - irk aan de Ramplaan. Ran Oeie dienst, die

: , .: _,' aanvangt, woidt ,.d.*eir.irg verteendcc' :: :=-::rij, die kerstliederen zalzingen, benevense-:-_,-: met de aanwezigen. OoË de kinderenBi:- -;: aan de dienst mel fret illustràren van heti":' :.- =: cp eigentijdse wijze. BelàÀgsteilendentr" :.:: : :.sï \,vorden hartelijk welkom fanatan.
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Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f 8,50 Telefo on: 24 48 26
Posladres:
Krokusslraal 49
2015 AE Haarlem
Tel. (zaak) 023-244826

(pnve) 023 - 312314
Fax 023 - 24701 8

onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring

naar:

PHILIP KORVING & Z\
Ramplaan 4-1 Telefoon 023 - 2-1: I ] 3
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolatles
Gas - en waterinstallatieS
Centrale verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d. ^-ceen\otrrÈost'n \/t$!"

l«anscn
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De Echte Groentevakman

M P nakera |j
Uw speciooI od res voor:

Íruitmonden en f ruitschoten

RAMPLAAN t,2 Tet. 21233t

lt Orchidee Hoorlem BV Rockoertshof



Ouderencontact
in't Zilltje aan de Korte Zijlweg

Programma ouderencontact voor de eerste lwee
maanden van 1991.
dinsdag 8 januari Nieuwjaars-lnstuiÍ om 14.00 uur.
Vanzelfsprekend kunt u genieten van een hapje en een
drankje. U komt toch ook?
dinsdag 15 /'t Sociëteitsmiddag van '14.00 tot 16.30 uur
dinsdag 22 /1Sociëteitsmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
dinsdag 2911 Sociëieitsmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
dinsdag 5 /2 Eerste dinsdag van de maand. H.Mis om
10.00 uur m.m.v. het dameskoor o.l.v. de heer N.
Waasdorp. Daarna koÍfiedrinken in 't Zijttje
dinsdag 12/2Vastenavond of wet DIKKE DINSDAG. Met
de versgebakken oliebollen, appelÍlappen en hapjes zal
het echt wel een gezellige middag worden. Een drankje
zou echt niet misstaan.
dinsdag 19/2 Societeitsmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
dinsdag 2612 Societeitsmiddag van 14.00 tot 16.30 uur
Voor inlichtingen over dit programma kunt u bellen met
de heer Elzinga, tel: 241810.
In de eerste wijkkrant van 1991 zullen wij u over het
verdere programma informeren

1 0O-jarige buurtgenoot

3: dinsdag 13 november is er groot Íeest gevierd in,.'zorgingshuis "De Blinkert,'. Mevrouw
l':ennou-Zilver, die zich al 30 jaar bewoonster mag
- -=-en, vierde er haar honderdste verjaardag. Na het::' hijsen van de nieuw ontworpen vlag van het
':':,:rgin95huis, genoot zij als stralend middelpunt
'= - iden van haar Íamilie, haar vrienden en
-::ebewoners van alle feestelijkheden. En dat was-:;a wat: een verjaardagslied, veel, heel veel
'. . taties, kado's en bloemen, toespraken en niet te
,:':eien de koÍfie, de hapjes en de drankjes. Ook de

", 
-'aad was op het feest vertegenwoordigd en heeÍt de:-:: ::r passend kadootje aangeboden.

Daarover spraken zii:

Op de wijkraadsvergadering van 29 november, waarop
behalve de wijkraadsleden ook een aantal
buurtbewoners aanwezig was, zijn weer allerlei zaken
van uiteenlcpence aard de revue gepasseerd. Een
greep uit de cnjerr,;erpen:
=Bij de aankond g'ng van D'66 dat als permanent raadslid
voor het Ra'ro aankwartier de heer Jan Vegter is
uitgenodigd * I de ,,vijkraad naast een oprecht welkom
eveneens de aantekenrng maken dat zij zich uiteraard
geen verlengstuk ,",oeit van welke politieke partij dan
ook.
=De kwest es 3akker Vastgoed en 4-Tori worden ter
sprake gebra:h: e ders in deze krant vindt u hierover
meer inÍormat e

=De herzre n ng van het bestemmingsplan
Ramplaankwan er heeÍt bij de Gemeente Haarlem een
zeer lage pr or teit Bovendien heeÍt de gemeente en
geen tijd en geen geld om bijvoorbeeld een particulier
bureau zich h erover te laten buigen.
=Twee w jxbewoners lichten namens hun
respectievel jxe buurtgenoten een aantal standpunten
toe waarover zij zich zorgen maken. Over de
Bloemveldlaan verschijnt in dit blad een ingezonden
mededeling De bewoners van de Pieter Wantelaan, die
zich aÍvragen in hoeverre de onvenvachte plannen voor
verkoop van groot materiaal achter de kassen van Bakker
geluidsoverlast met zich mee zal brengen, hebben
inmiddels een brieÍ ontvangen om de standpunten van
de bewoners en de wijkraad op één lijn te zetten.
= De "werkgroep Elswout", vertegenwoordigd door
Hans den Nijs, brengt verslag uit: Staatsbosbeheer zal
de boerderij niet opheÍfen, maar ook geen Íinanciële
bijdragen voor het in stand houden ervan verstrekken.
Het gat dat nu gedicht moet worden, bijv. d.m.v.
Sponsoring, is groot. De werkgroep waakt.

De eerstvolgende openbare vergadering van de wijkraad
zal plaats vinden op donderdag 31 januari 1991, in het
wijkgebouw aan de Croesenstraat. U bent van harte
welkom.
AH
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kom tennissen
in de Fablohal

in het Romploon-

A.Thooten jr B.V.

Morcelisvoartpod
Hoorlem

24 t2 10

kwartier

FABLO

Trtíf [eur

voor:

deposltalre ROC
LANCOME

MABBERT
en vele andere

Drog isterij- ParÍumerie
BAKKER

B loemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wljk en Marlnehospltaal

Voor al uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenpLanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

ïàchÈ nlct tot llErgen endcrs ktn lk
hct vendarg nlct bGzorgcn.

. Belgische Leonidas bonbons
. Mövenpick ijs

. Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baöecuesauzen

uit eigen keuken

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDOELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONOVERZOBGING
PARFUMEBIEEN

§
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@uÈe Luífet
Lrrr I
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Blocm.^dr.tr.wrg 2!7
Ovoryaln
r.l. 023-2fro732
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Speeltuinnieuws
reutergym: Er is nog plaats op het peutergym. Nadere
inÍormatie te bevragen bij Astrid Hiddes lel'.247193.

Verhuur zaal speeltuingebouw: De grote zaal van het
speeltuingebouw met de naastgelegen keuken is voor
diverse uren voor verhuur beschikbaar. lnteresse? Bel
dan voor inÍormatie Willem Oostdam lel:247952

Gezocht: Wie heeÍt er voor onze speeltuin beschikbaar
een versterker, microÍoon en draaitaÍel? Wilt u weten wat
er precies gevraagd wordt oÍ heeÍt u iels voor ons
beschikbaar, gaarne een teleÍoontje aan Arie Staphorst
lel'. 247277.

Nieuwe leden welkom

Nieuwe leden: Een klein kinderparadijs, zo mogen wij
onze speeltuin met kinderboerderij wel noemen; en als
het weer wat minder is dan kan er in de zaal met
speelgoed worden gespeeld, alles onder het toeziend
oog van onze enthousiaste tuin-toezichthouder Michael
VerhoeÍ. Gaat u eens op de tuin kijken waar u zich bij
M ichael als nieuw lid kunt aanmelden. Het
teleÍoonnummer van de tuin is: 246333

C roesenhoeve

Het echtpaar Zonneveld dat reeds vele jaren de dieren
en het gebouw van de kinderboerderij in de speeltuin
onderhoudt, kan nog altijd hulp gebruiken. Het gaat
daarbij niet alleen om het onderhouden van de dieren,
maar ook om (het jaarlijks) onderhoud van het
dierenverblijÍ zoals o.m. het schilderwerk. Vrijwilligers
kunnen zich melden bij de Íam. Zonneveld lel:246384.

Ke rstbomen

^:amelen kerstbomen: Op 2, 3 en 4 januari 1991
r,-inen de kinderen van 9.00 tot 12.00 uur kerstbomen
' everen in de speeltuin. Per ingeleverde boom

::i',,angen zij een kwartje en een lootje waarmee zij kans
-:bben om een kadobon le winnen. Trekking op
,',::^sdag 9 januari 1991 om 14.00 uur, eveneens in
: ^:e speeltuin.

S interklaasf eest
Op 1 de:ember organiseerden de speeltuin en de
wijkraao gezamenlijk een Sinterklaasviering. Er was een
lange optoc^: door de wijk met een drumband.
Sinterklaas i'al Cit jaar plaatsgenomen op een mooi
versierde aan"angwagen. Zijn Pieten huppelden er
omheen o rn .nenige kinderhand te vullen met
snoepgoed B I de speeltuin aangekomen was
sinterklaas zcn,aar de weg kwijtgeraakt en moest hij lang
zoeken ,,,ocriat h I het clubgebouw gevonden had, waar
de in g'oien getale aanwezige kinderen al ongeduldig
0p nem za:." te wachten. Veel kinderen hadden gehoor
gege,,,en aa: Ce oproep om een mooi masker op te
zetten zocal het een bont geheel was. Er werd dit jaar
weer pracitig gezongen door de kinderen en sommigen
durÍden het ze Ís helemaal alleen aan. De pakjes waren
aan het p a'onC gehangen en de pieten zouden wel
even gaan te'en oÍ er genoeg waren voor alle kinderen.
Maar wai ee: domme Pieten waren eöij! Die konden niet
eens tellen Geiukkig konden de kinderen het wel goed
en waren 8r rs1 ssnoeg kadootjes voor iedereen. Nadat
Sinterklaas ','erlrckken was, waren er nog wat leuke
tekenÍilms en ,,verd e: limonade gedronken. De Sint zei
dat hij hocpie orn vligend jaar weer al die lieve kinderen
uit onze b-.lr ie.ug te zien.

Marjolein van G essen

Nieuw bestuur

Nieuwe bestuursleden: De recente oproep voor nieuwe
bestuursleden is niet geheel zonder sukses geweest. ln
de Íunkties van o.m. voorzitter en sekretaris is nu
voorzien, Dit nadat Marjolein van Giessen na ca. 2 jaar
het sekretariaatswerk en daarboven nog geruime tijd de
taak van voorzitter te hebben verricht, hiermee is
gestopt. Overigens geeÍt zij nu nog wel ondersteuning
aan de voor ons speeltuingebeuren onmisbare
aktiviteitenkommissie. De nieuwe bestuursleden zijn:
Jaap van de Griend, voorzitter, L. Meeszstr. 38, tel:
a À-7a.7a

Wim Stevenhagen, L. Meeszstraat 108, tel: 245456 alg.
bestuu rslid.
Dick van Dam, Rollandslaan 58, tel: 240073 sekretaris.

Namens de speeltuinvereniging wensen wij u

prettige feesldogen

en een in alle opzichten

voorspoedig nieuwjoor.

Dick van Dam
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Oude wijkkranten gezocht

Het archief van de wijkkrant-redaktie is niet (meer)
kompleet. Wij missen nog veel nummers, die voor ons
van grote waarde zíjn. Wie helpt ons aan:
De eerste 5 jaargangen-alle nummers.

Jaargang 6 nummer 1,2,3 en 4. Jaargang 7 nummer 1

en 2. Jaargang 9 nummer 3 en jaargang 1't nummer 4.
U kunt bellen met tel: 245744. Wij haten ze graag bij u
op.
JB

extra kerstboodschap(je) :

Ons Milieu

Teveel mensen kopen boodschapen verpakt in plastic.
Zo gaal het milieu van onze wijk en in de hele
wereld.......KAPOT! Daarom moeten alle mensen zoveel
mogelijk mee werken om het milieu in onze wijk weer
beter te maken. U kunt zelf meewerken, als u nou de
piastic zakken bewaard. Dan kunt u een andere keer een
plastic zak meenemen als u boodschappen gaat doen.
En dus geen plasticzakken weggooien want dat helpt u
het milieu eigenlijk niet. Als alle mensen doorgaan met
het milieu te verpesten blijft er straks niks meer over van
het milieu. Als alle mensen meehelpen aan dat plan, red
ons milieu het mischien wel. lk ben pas 10 jaar en ik wil
nog vele jaren van dit milieu genieten.

T tina Chabot

G roenbakwedstrijd:
prijswinnares in onze wijk
Het introduceren van de Groenbak voor de
milieuvriendelijke aÍvalscheiding door het Gewest
Zuid-Kennemerland heeÍt al de nodige aktiviteiten met
zich meegebracht. Eén ervan was, het kunnen
meedoen aan de Groenbak-prijsvraag . Op een aantal
punten in de wijk, o.a. bij ArtiÍleur op de Ramplaan, waren
wedstríjdÍormulieren verkrijgbaar. Op maandag .Í9

november werden de prijswinnaars van deze prijsvraag
tijdens de Íeestelijke, ofÍiciële introductie van de
Groenbak op landgoed Groenendaal bekend gemaakt.
Eén van de prijswinnaars bleek te wonen in het
Ramplaankwartier. Met de slagzin: "Met de Groenbak in
Zuid-Kennemerland en een dosis milieuverstand
genieten onze kleinkinderen ook nog van dit land,'won
........Joke Blansjaar de Ze prijs. Een mooiere
ondersteuning van haar aktiviteiten in de
milieuwerkgroep van de wijkraad is nauwelijks denkbaar.
Een enorme Íruitmand en ll.50.OO, mocht de
prijswinnares mee naar huis nemen. proÍiciat, Joke eet
smakelijk, en.,..houd de schilletjes apart.

AH

Noschoolse opvctng

{0
§ 

*,1

Het is gebleken dat er voldoende belangstelling bestaat,
voor naschoolse opvang om serieuze stappen te
ondernemen. Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht oÍ er opvang gerealiseerd kan worden voor
de Ieerlingen van zowel de Beatrixschool als de
Aloysiusschool wellicht binnen één lokatíe. Verder is er
nog niets konkreets te vermelden, maar u wordt op de
hoogte gehouden via de wijkkrant. Mocht u
geinteresseerd zijn in, oÍ vragen hebben over
naschoolse opvang binnen onze wijk, kunt u zich
wenden tot: Liesbeth Korving, Marcelisvaartpad 3, tel:
243769

íf

WASMACHINE
SERVICE DIENST

023 -322827
KANTOOR

Reparatiedienst alle merken
WASMACHINES . KOELKASTEN

VAATWASMACHINES
KOOKPLATEN

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES
geven wiiS MAANDEN GARANTIE

6glH
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Gottmer "komt om"
in de oude kranten

"Ome" Jan Gottmer komt om in de oude kranten. Zijn
schuurtje puilt uit en nog steeds zetten mensen met de
beste bedoelingen pakken oude kranten in zijn tuin. Dat
had vroeger zijn nut, want Jan kon die kranten te gelde
maken bij een bevriend oudpapier-handelaar. Door de
opbrengst daarvan kon hij al zijn vrijwilligers wat zakgeld
geven waarmee ze hun gehandicapte en oudere
medemens blij konden maken met een bosje bloemen
of een kopje koÍfie in een lunchroom. Oude kranten zijn
echter geen cent meer waard en zullen naar venruachting
dit de eerste jaren ook niet worden. De door de Duitse
overheid gesubsidieerde import van oude kranten
maken het niet meer lonend om kranten in te leveren bijde oudpapierhandel. Daardoor missen veel
verenigingen, buurt-en clubhuizen en scholen hun
noodzakelijke extra inkomen om de zaak draaiende te
houden oÍ iets ekstra's aan te kunnen bieden.
Jan Gottmer kan ook zijn oude kranten nergens meer
kwijt, behalve dan bij groÍ vuil en dat kan naar ons idee
toch niet het plan zijn van onze minister van milieu. Jan
wil bij deze alle mensen bedanken waar hijjarenlang de
kranten mocht ophalen oÍ die bij hem de kranten
gebracht hebben, maar voorlopig is het jammer genoeg
niet meer lonend. ln plaats daarvan wil Jan Gottmer nu
oude spulletjes ophalen voor rommelmarkten e.d. Uit de
opbrengst daarvan kan dan weer het vele
vrijwilligerswerk worden betaald. Dat is hard nodig want
Gottmer krijgt geen enkete gulden subsidie. Om zijn
werk nog eens aan te duiden: Gottmer runt een club
vrijwilligers van ongeveer 40 mensen. Deze bezoeken
gehandicapte en oudere mensen voor een praatje, een
boodschap, een uitje e.d.
Wie Jan Gottmer in dit werk wilsteunen hoeÍt alleen maar
iets van de rommelzolder te halen als hij langskómt.
Bellen mag en kan natuurlijk ook. Het teleÍoonnummer
is: 023-324968.

Gifr

Een anonieme gever heeft de Wijkraad Íl
geschonken. Hiervoor onze hartelijke dank.

lngezonden brief

Beste mensen,

Zoals u reeds eerder gemerkt zult hebben, gaat er een
woning-renovatie plaatsvinden aan de woningen van
"Woningbouwvere niging Groot Haarlem,,
Dit is een initiatieÍ dat wij als direkte buurtbewoners van
harte toejuichen, want maar al te vaak zie je dat men
huizen venryaarloost om later met steun van subsidie de
bestaande woningen af te breken en nieuwbouw te
plegen.
Gelukkig is men hier op de juiste weg en gaat men over
tot renoveren van karakteristieke woningen in een
stijlvolle woonwijk. Helaas is er een kleine verstoring
opgetreden Coor mis-kommunikatie lussen diverse
partijen Het irgt ons niet in de bedoeling om hier de
schuldige aan te wilzen. Het is alleen leerzaam voor alle
betrokkenen lVelwillen wij een iederduidelijk maken dat
onze aklie n et gericht was tegen oÍ op personen welke
zijn betrckke- b j deze renovatie- uitvoering. Deze aktie
bestond u t tet verspreiden van de onderdelen van de
loods dcor de buurt, om de diverse instanties de
gelegei^r'e c te ceven om onjuiste beslissingen
ongedaa: :e -a\en,(alle onderdelen waren te vinden
'/oor e ke ,,:eigarger). Wij hebben dan ook geen enkel
bezwaar tegen de uitvoering, alleen vindèn wij het
jammer ca: er n Ceze tijd van inspraak en overleg, opgeen e^(. e wilze vooraÍ is getracht om de
omwonende^,v,àÍ-t het plantsoen gelegen aan de
Bloem',,e d aar Costertulndorplaan te inÍormeren over
de op te rlchten loods op dit plantsoen. Men is zelfs
voorbil geqaan aan de onherstelbare schade welke zou
ontstaan aan Ce oude notebomen als hiervan takken
worden algezaagd om plaats te maken voor de op te
richten lccCs ZelÍs het plaatsen van deze loods op zich
zou al geer gcede zaak zijn, daar het wortelstelsel van
deze bor.rer te veel zou lijden onder de druk van de
materralen ,,velke hier opgeslagen zouden worden voor
een per cCe van 1 tot 3 jaar.
Wij vinCen het ook zeer prettig dat er een andere
oplossing is gekozen, alleen betreuren wij het dat er
direkt na deze kwestie tegenakties zijn genomen door
het lek steken van autobanden en scheldpartijen.
Dit door personen welke zich benadeeld voelen door
onze goed bedoelde handelwijze. Een goede
woonomgeving met alle waarden welke wij nu hebben,
willen wij graag behouden en wij zijn bereid om daar
zichtbare uiting aan te geven" Wijzullen ons echter nooit
richten tegen personen. Wij hopen dat dit door anderen
ook zo behandeld wordt en dat als er enig verschil van
inzicht is dat dit door een goed gesprek ànder prettige
omstandigheden kan worden besproken.
Het gaat u allen goed en wijwensen u alvast een prettige
kerst.
G. Ten Hoope
Namens de omwonenden van het plantsoen aan de
Bloemve ld laan/Oostertu indorplaan.

25.00

Rampertie

Wonin0koopruil. Wij bieden aan: Onze goed
onderhouden, voor ons helaas te klein geworden,
woning met voor-en achtertuin (zuiden) C.V ('t9BB), in
het Ramplaankwartier. Wij zoeken een woning met vier
slaapkamers in het Ramplaankwartier oÍ direkte
omgeving.
lel:243245.



De supersneeuwpop
Een (voorlees)verhool voor de kerstdogen

;-::c-i r ' {l \rl ,j".-:=::r^l'_i I ^t::'.., 
zijn osen uit. Hij knippert nos:: : ^, .:.t.r cgen stijÍ dicht, en kijkt dan weer, recht,3:'- : -aar burten. tussen de haiÍ opengeschoven

l:'l ,-e: ,,,an zt;n slaapkamerraam door.
laa' staai een sneeuwpop. Midden op het grasveldje
at-:e' iet huis; een prachtige grote sneeuwpop, meta es erop en eraan; een hoàd, een bezem, een
,,, r'lelneus, knopen op zijn buik, ja zelÍs een, ^Cerstrikje onder zijn kin. Een pràcht van een
s -.:!,#pop, Maar.......... ER L|GT GEEN SNEEUW.

=' gt geen sneeuw!! Het gras is zo groen als gras maar
,',:zen moet, op het straatje ligt geen snippertjè sneeuw,:: takjes van de struiken zijn doodgewoon bruin,-.'!ens, nergens, nergens is maar het allerpiepkleinste- -::r1je van een sneeuwvlok te bekennen. En toch.:a:: daar midden op het grasveldje een sneeuwpop.-.: s zeven uur in de ochtend. Ín twee tellen springt

:11 van de vensterbank op de grond, grist zijn Ëlere"n: : kaar en bonkt de trap aÍ naar OeneOei. Hijvoelt zich-: :.naal warm worden van opwindíng. Een:-::Jwpop-zonder sneeuw? Dat klopt niet! Maàr: het is,,.: scannend! Daar moet_ie natuurlijk meteen op aÍl
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Zonder dat iemand het hoort, zonder dat iemand het
ziet, en zeker Willem niet, snuift de sneeuwpop
smalend. "HmpÍ! lk...een sneeuwpop? Ik, io,n
sneeuwpop die zomaar effe in elkaar geflanst wordt
zodra het maar even gesneeuwd heefti taat me niet
lachen! Nee, ik ben geen gewone sneeuwpop. lk ben
e.en echte originele onvervalste Super_§neeuwpop!
Niet te vergelijken met zo'n doodgewone sneeuwpop!
Stelje voor!"

f\

!et is zo Natuurlijk. zo op i.i e:.s:e gezicht lijkt zo,n
S,:er-Sreeuwpop op een ::::3e,rone sneeuwpop,:;: ,',:i T:C" S er één ,,,ers:f al weten maar héél
,,,: ^ 3 -:iser cat E:r. S_:er_Sneeuwpop heeÍt,
33-a ,': li . ^303- Cp z j" c.,k ook altijd een extrar^l3p: ::- :,'.2 - -ocp,e aan de achterkant. Daaraan
" 

-^; Q ^:.-Q^-:evp= -e ::_,r,,p0p altijd te herkennen. Maar ook:
een Slcer-Sneeuy/pop staat niet zomaar ergens. Nee,
een Super-Sneeuwpop staat op plekjes waar niemand
aan denkt. Zomaar, ineens. De gewone sneeuwpoppen
maken de kinderen zelt. Zo hoorl het ook.
tu'laar wie maakt de sneeuwpop Iangs de snelweg? Envoor het bejaardentehuis? En midden in het stille
plantsoentje? Tja..... de kinderen denken daar niet overna, die maken hun eigen sneeuwpoppen. En de
automobilisten en de bejaarden en de wandelaars
denken weer dat de kinderen het hebben gedaan. Maardie deden niksl Nee, dat zijn nou de
Super-Sneeuwpoppen uit de koelkamers van de
kerstman. Je herkent ze aan het extra knoopje achterop.

,", :"-r houdt zijn adem in, als hij, heel voorzichtig, met.:^ . nger in de zijkant van de sneeuwpop prikt. Het is"'='-: jk een echte. De sneeuw is van een prima soort:- 
=: tat dunne, waterige van de laatste keer, maar echte,

- --i ptaksneeuw. Met een zucht loopt Wiltem:': -.-een. Een echte sneeuwpopl Maar......waarom:-:: hi; niet? Het vriest toch nieiZ Oe vijver van de
:_, 

-, .3uw is nog gewoon water. Hoe zit het dan?
- =- .alt hem opeens iets op. Deze sneeuwpop.......hij- -: - et als een sneeuwpop. Hijkijkt anders, hijkijkt nieil::. g Al de sneeuwpoppen die Willem ooit gezien-::" r t echt of op een plaatje, hadden leuke, ,irofiif<e
: -:: _ ,., popgezichten. Maar deze sneeuwpop kilkt:::: .í,,;aad. Nijdig. Deze sneeuwpop kijkt koud. Wittem. -:: -et nog steeds spannend. Maar lLij vindt het ook::- :::ïje griezelig. Zo'n koude sneeuwpop heeÍt hij-:l -::ri gezienl Hij kijkt nog eens naar het groenel'== -i1 smelt niet, omdat hij van binnen Xoud is...t,,::_:-.: \\/illem zich dan ineens. Daarom smelt hij niet.l==":- heeft hij zo'n koud gezicnt,,Hil fniXt, en kijkt de: -:: _,,, tcp aan. ',Ja, zo is het.,, ze$ hi, nog eens.
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Maar hce z t he: ca^ re: Ceze in Willems achtertuin?
Wel dat z'. z. A ee:, paar jaar lang staat deze
Super-SreeJ,,,:'33 'e emaal vooraan in de koelkamers
van c: I ='s:-.:- :- bcvenaan het lijstje. Als het
snee-,.,: -a3 *. 3'a s eeÍste uit, zo hoort hijaleen hele
pocs I s -:: s^.:-,.,i ra Maar het sneeuwt nooit meer!
En ,:- -:'a= - :::.^s '*'as de Super-Sneeuwpop het
opee-: ., ir: ;:,.,:rJen: hij is 'm zomaar gesmeerd.
Pats /,:l/.:i.- :n ploÍ zo stond hij daar opeens op
dat g'::-= :"as, e C;e. al is dat eigenlijk niet de allerbeste
plek .::' ::- Slper-Sneeuwpop. Maar toch: hij staat.
-7i^- 

^LIÉL -

Intussen is alles in de koelkamers van de kerstman in rep
en roer. Een Super-Sneeuwpop weg! Ontsnapt! Zo
maar ergens gaan staan, terwijl het niet eens sneeuwt.
Dat kan niet, dat mag nietlWat nu?
Tja, eigenlijk is er maar één oplossing te bedenken. Een
oplossing, zo simpel en zo heerlijk, dat die maar meteen
in orde gemaakt wordt ook.

Die avond heeÍt de sneeuwpop nog steeds een koud
gezicht. De meeste gordijnen ziin al dicht, alleen in de
tuin van Willem schijnt het ticht nog naar buiten: de
sneeuwpop hoort er immers ook een beetje bij, bij de
mooi gedekte taÍel en de kaarsen? En zo komt het óof,
dat Willem het als eerste ziet.
Mammal Het Sneeuwt! Echil Het sneeuwil En ja,
duizend en duizend vlokjes vallen omtaag, sn'et,
langzaam dichtbij ver weg, overal! Op de scnutting, op
de takjes ,,,an de struiken, op het groene gras, op de
hoed en de neus en de bezem van de sneeuwpop. Het
sneeuwt! Nu well
De sneeuwpop wordt steeds witter en witter. Maar: hij
hoeÍt niet kcuC meer te zijn van binnen. Het sneeuwí
immers. alies is nu koud. De sneeuwpop wordt daar blij
van, vriendeiilk warm En wat denk je, als Willem wééi
wakker wcrdt zal hij het zien? De sneeuwpop, nu met
een gewocn sneeuwpopgezicht, zoals een echte
Super-Snee:,,^,,Dop hoort te hebben? Vast wel.

Annelies l-.cn-burc

De-*,r1,:;;:
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OIÏ IS HEÏ SïMBOOL UÍllln OEBOEGELIJI(

GEZ01|0 tEl0GB 88000

OVEHVEEN:
Nleuwe Dlember, Bloemendaalrweg 247

Nu ook: Bolbndrben 33

SINDS 19í8
Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelii'l$ broodeters?
Als u dicht in de buurt van éen van onze oude Backershuyzen woont

"01fl zll u lltltlílAt GtBlrrEtl"'
HAARLEM: HEEMSTEDE:

Gen. Cronjóstr 158 annex croissantorre Binnenweg 140 annex Konditorei rostauranl

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

Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie Bloemendaalsestraatwog 85

Grote Houtstr 167 annex croissanterie ZANDVOORT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie Tohreg 6

Bakker Van Der Vooren maakl van trage eteÍs - gragc ctaí3
Da nt! ail lrltl:
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\TELKE CAMCORDERU OOK KIEST
\[IJ LEVEREN VOOR EEN SPORTIEVE PRIJS

B11 radio Korrekt vindt u een ruime kollektie 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
brina 30 jaar. Directe levering, gratis plaatsen en in-
stellen van de gekochte apparatuur is vanzelfspre-
kend. Onze ergen technrsche dienst staat voor u
klaar om de apparatuur in optimale condrtie te hou-
den.rqdioK)RREKT

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

vidm 8

Voor beter beeld
en gehtid...
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