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Nu het koeiepaadje zo in het "wijknieuws" is, is het toch heel curieus als blijkt, dat er al eerder
masten langs het pad hebben gestaan..... Gelukkig verspreidden deze electriciteitsleidingen
destijds in ieder geval geen licht! Deze foto komt uit een geïllustreerd tijdschrift van 1g32, en
droeg als bijschrift: " Bij de Ramplaan te Overveen". Overigens vindt u verspreid over de vol-
gende bladzijden enkele uitspraken en reakties van een wrlkbewoner, die, zoals velen van u,
erg boos en ontdaan was na het plaatsen van de huidige lantarenpalen.

Foto beschikbaar gesteld door: F. Vermeeren.
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Op de bres voor het groen !

- et meestbesproken stukje groen in onze buufi, het Willem D reesplantoen, is groot nieuws te me n: Er wordt voor-- : niet gebouwd. Gedeputee rde Staten van Noord Holland wei geren om aan de Gemeente Haarlem een verklari ng van-.- bezwaar te geven. De Provincie vindt namelijk, dat Haarle m in plaats van een versnelde Artikel-1g procedure een=.: ge bestemmingsplan procedure moet voeren. Bovendren raadt de Provincie de Gemeente aan. om samen met de- rers. het bestemming plan te herzien. Zo kunnen alle bela nghebbenden werkeltjk meepraten over dg inrichting van','i ll em Dreesplantsoe n. ln de wijkkast heeft u inmiddels ku nnen lezen, wat de consequenties van dit besluit van dencie zijn. De Verening tot behoud karakter Willem Dreesolantsoen en omgeving doet elders in deze krant eveneens

Lantarenpalen Koeiepaadje: Weg ?!
- - affaire rond de lantarenpalen op het ,,Koeiepaadje 

zal.,. . g buurtbewoners de afgelopen tijd zijn ontgaan. De,', -,raad heeft onmiddelijk aktie ondernomen door in eer:' :f aan de gemeente te verzoeken de lantarenpaler:,,=: te halen. Ook de buurtbewoners hebben zich nie:-:etuigd gelaten: een handtekeningenaktie leverde bin_- =- korte tijd 753 handtekeningen o[ tegen deze aantas_-r van het fraaie landschap.

- = gemeente Bloemendaal is het met ons eens. ln een
: - :: aan de gemeente Haarlem schrijft Bloemendaal: Wij' 

=, rten eraan u mede te delen, dat wij met betrekking toí-=: ontsierend karakter ( .) de mening van de Wijkiaadr-.nplaankwartier delen.,, De wijkraad" heeft vertrourven-.n goede afloop.

Ambtenaren van de gemeente hebben ons
inmiddels laten weten dat het Cottege van B&W
binnenkort zal beslissen de palen ieer weg te
halen.

,',i andere "groene zaken', hielden de wijkraad de--r.'rpen maanden bezig. Zo brachten wij een negatieÍ;r. :s ujt aan de gemeente over een plan voor (alweer)
==- .',oning in het tuinbouwgebied. De gemeente heeft d jt

=1. Ës tot onze spijt niet overgenomen.

3 = -.".4 g ls niet alles kommer en kwel. De nieuwbouw aan:: .a:rplaan vordert. Het lelijke ,,gat,,wordt 
nu uiteindelijk'-,- :ei,uld met huizen die tamelijk goed passen rn de_-t.. ng

- . =- :et groen in en om het Ramplaankwartier organi_:::' j. de r,vijkraad op 23 juni jl. een thema_avond, waar
, -: 13 angstelling voor bestond. Elders in de wijkkrant- i- _ :ai verslag.

W ii kraadsve rk tezin g e n
24 september a.s.

nog versterking gezocht!

Z:a s , rr Ce vorige wijkkrant al hebt kunnen lezen, vin_rÈ- ,,rp 2-1 september a.s. verkiezingen voor de wijkraad
c aals --te: s gei:,.ruik dat een aantaí buurtbewoneis zich
? s trl.: kandidaat stelt voor deze verkiezingen. Het isle ::Jt: ng dat het ook deze keer weer zo gaat. Eenz:sia ::-sonen - deels uit de huidige wijkraàd, deels
raa'b- :::r - reeft zich inmiddels berscíikbaar gesteld.

',,,':r's::,.,. -o ts evenwel nog zeer welkom. Vele handen
ï-r?..e. :rt ,,^,,erkl Het tijdsbeslag is één avond per maand
,', jl:'aa:. ergadering). Daarnaast zitten de meeste

,', ri.:aaf ecen ncq ln één van de werkgroepen (werkgroep
ru rr::i,lt: :rdenjng werkgroep milieu, werkgroep- ver_r,.3r i-..aciie ',,,,i1 kkrant. oÍ de werkgroep Elswóut & tuin_
brr.tÍ,gec ed) Deze werkgroepen 

-doen 
voorbereidend

',',erk lp iun terrein Voor wie overweegt meete doen: beltL oerust e\?,en naar Jan van der BooÀ /4.SO.S2) of één
r,'an de andere leden van de wijkraad (zie telefoonnum_
-ners op pdgina lwee).

Nee/Nee - Sticker
Wij kunnen ons voorstellen dat u op uw brievenbus de
Nee/Nee - sticker heeft geplakt, maar dat u wèl op de
_hoogle wilt blijven van het nieuws in uw directe omgeving.
Vandaar dat wij de bezorgers van de wijkkrant Èebben
verzocht, u dit nummer (eenmalig) wel te verstrekken: er
bleek wat onduidelijkheid te bestaan over het wel of niet
bezorgen van de wijkkrant Ramplaankwartier bijadressen
m_et een dergelijke sticker. Stelt u er echter geen prijs op,
wilt u dat dan via tel.24.72.30laten weten? Wij drag-en àr
dan zorg voor, dat uw brievenbus de volgende Í<ereÀover_
geslagen wordt! 
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Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

I)c cne kccr h..'b 1c gcl.l "r'cr, 
clc andcrt' kct'r hcl

rrct mtrcrlilk trvcr. Wrj z-oekcn nict na.tr rt'tlt'tlctl tlt-t-t tt t''ctl lct

iaat dat nou eenmaal. Dc \/SB Bank .i.-ct c'laar

a.rr juist naar mogeliikhr-clen om rr dic t.' gt'r'cn

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36,20Ir Li\ .i,,: , : 13] 21l5il0

Wrl ziln lid van de A-l'ÍCo gr3er'
Àmco is met meer dan 23O vakz a":=: r: -: ::ctste winkelketen van
I{ederland.Amco-zakenkopentrell:=:---\l-n,dusnogvoordeli-
qe;.Wij bieden u hj-erdoór: ncq sr:€:iere pr:-;zen, nog grotere
sortering, nog meer servlce '

;.ICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMINSTALLATIES

:,1ÉE; REGEL. BESTURINGS' Ei!
:ELUIDSTECH NIEK

Je zcok van verlrouwen

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

-{ }-
))Landel r;L enLend i nslal I aLeur ( Stagerij

SCHAAPER
f LEKTRONIKA

:naRotr.tc

L eenderl MeeszstÍaal 106

2015 JT Haarlern

I eleÍtron 023 . 21 50 14

Jl-
i Dol neparaLre's van o a.
i Iornuizen-[ofIiezetters-8or lens
i Radro Íl/-Vrdeo-Stofzurgers-enz.

of 05 52ED45E3 lar; 023-2{501 4
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Voor beter beeld at gelaid.-trr'
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De voorbereidingen voor het buurfeest cp 24 se ptember
a.s. zijn in volle gang! Gelukkig weten we dat we straks op
die dag op velen van u een beroep rnogen doen orn ailer-
lei hand- en spandiensten te verlchten u heeÍ1 zich daar_
voor opgegeven, wij hebben u daar,.,oor benaderd of
zullen dat binnenkort doen. Het beloofi \veer een oucjer-
wets spektakel te worden met muztek spelletjes. eten en
drinken, en gezelligheid.

Kraamverh u u r

Vanaf dit moment kunt u een kraam reserveren om uw
(overbodige of nieuwe) spullen te verkopen, uw hobby's
ten toon te stellen of om andere zaken onder een speciale

dacht te brengen. De kosten h iervoor bedragen /2S
voor een vier meter lange kraam; dit bedrag wordt op de
dag zelf met u verrekend. Ook kinderen kunnen tegen een
gereduceerd tarieÍ een gedeelte van een kraam huren
voor /8.00 hebben zij beschikking over één derde van
een kraam. Uw reserveringen kunt u plaatsen bijAnnelies
Homburg, 1e1.24.72.30. Wacht u niet te lang: gedurende
de zomervakantie is dit nummer enige weken niet bereik_
baar. Meer informalie over het buurtfeest vindt u in de
speciale "verkiezingskrant", die na de zomervakantie ver_schijnt. 

Annelies Homburg
Nico van der Fange

(moeten) worden, door uitbreiding van de oppervlakte of
door intensievere teelt (bijv. in kassen). Voorts vertelde hij
iets over zijn inbreng, als belangenbehartiger van de
tuinders, in de totstandkoming van het nietrwe bestem-
mingsplan voor het tuinbouwgebied. AIs laatste spreker
hield de heer Den Nijs de zaal in zijn greep met een
gloedvol verhaal. Aan de hand van dia's liet hij alle fa-
cetten van de natuur in onze omgeving zien. Van de vaak
onopvallende maar fraaie planten langs de slootkanten of
tussen de stoeptegels, tot het Nationaal Natuurbeleids-
plan.

Na een pauze was er een levendige discussie over tal van
zaken. Over de vraag of het agrarisch bedrijf in het tuin-
bouwgebied nog wel toekomst heeft. Over het behoud
van het fraaie uitzicht op Elswout. N/aar ook over de
[]omen iangs de Brouwersvaari" De tijd was le kort om
redereen aan het woord te laten komen. Helaasl Maar
gelukkig ook een teken dat veel buurtbewoners het groen
zeer ter harte gaat. De wijkraad zal haar voordeel doen
'net !e vele opmerkingen en suggesties. Al met al een
ges aagCe avond.

Jan van der Boon
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-: 23 juni organiseerde de wijkraad een thema_avond
roer het motto: "Een wijk in het groen, het groen in de,' k Ondanks de verlokkingen van het mooie weer

,',aren zo'n 60 bewoners van de wijk naar het buurt_
::bouw gekomen. Volle zaal dus.

::n drietal sprekers hield een korte inleiding, daarna was:. gelegenheid tot vragenstellen en discussie. De spre_
- ?rs waren mevrouw J. Willemsen, landsschapsarchitecte: de gemeente Haarlem, de heer H.J. Bonekamp
,'.erkzaam bij de Westelijke Land- en Tuinbouworgani-
.al e (WLTO) en de heer H. den Nijs, bioloog en blurt_
::',',,oner. Ook de heer J. de Vos van Staatsbosbeheer
.',as uitgenodigd, maar was helaas op het laatste moment
. =rhinderd.
'.1:vrouw Willemsen vertoonde een korte video over het
;:meentelijk "Groenstructuurplan',. Zij gaÍ een overzicht
.an het beleid van de gemeente^ Daarna gaÍ zij, op per_
.,,rnlijke titel, een visie op de toekomst ,rÀ h"t gro"n. Zil::pleitte daarbij krachtig een planmatige aanpak om hei- :cis in onze omgeving ook mooi te houden. De heer- -rekamp vertelde iets over de grote veranderingen die:: tuinbouwbedrijven in de omgeving hebben ondàrgaan
::--,-lrijven zullen, om rendabei te nfijv"n, steeds jroter
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'HET FRUITP'flLEIS
Said

Ramplaan 42 tel: 242334

ook diepvriesgroente en Hertog ijs
grote sortering verse noten
wij bezorgen gratis!

Bij het fruitpaleis alleen kwaliteit

UW f,INBAKXEA

x.ocradÍut t2 - Ll. ÉalEil
, Ztp9.taf/.alÉ - Ll'loro
Éh9.r.àrrg n . bl.5la37
Rraotsn 52 raa.2aloÍ!
Ji,.ffi1tu6 AnlÍóaaítd

3x rrrrnqngri 6 t.l.33lt4'l

C. den Hollander
Sc hilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812

Íoobgieterd-inttcllatieÉebriii iirrno Ioiirnon
m
Í)

Dok - Rioleringswcrk, Lood- en Zinkwerk, Soniroir . CV, Gos - Woter

*erd,,kRoozenlooaló 20l5JN l-roo.e- -; .-.- .

Bel voor meer Lnformatie of ,,r: 
:

Gazelle
VOOR EEN DESKUI'JDIG AAJ.IKCCP-ADVÍES
EN 1oc?o SERVTCE ROLLAXD
MEËR DAN HALV'E EfU'# FIETS€N.VAXKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN
O ONDERDELEN
O TCEBEHOREN

ook voor olle soorten Phiiips gloeilomp€n,
T L.-burzen cn elzktro-moteriool

A G DE HAAS RAÀ/PLAAN 4ó TEL.24 05 53
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Fietsen doet leven. Er zijn in Haarlem geen twee wijken
hetzelfde en daarom zijn er ook zoveei wijkraden. Toch
hebben ze allemaal hetzelfde doei: een leefbare wijk,
waar het goed wonen is. Waar veilige ruimte is, zonder
stank en geluidsoverlast. Waar 1e nog als medemensen
mel elkaar kunt omgaan. De fietsersbond ENFB houdt
zich vooral bezig rnet een bildrage aan zo'n leefbare wer-
eld. de fiets. .Juist in de wijk rs alies lopend en Íietsend te
bereiken. En zelÍs de Haarlemse binnenstad ligt voor
vrijwel iedere Haarlemmer op Íietsafstand. Wie een leef-
bare wilk wil, met spelende kinderen van onbezorgde
ouders, elkaar groetende mensen met aandacht voor hun
omgeving, mel frisse lucht en het geluid van zingende
vogels, die is er aan toe om lid te worden van de Fietsers-
bond ENFB. Want daar hebben ze ideeèn over de inrich-
ting van een fietsvriendelijke wijk en invloed op de
gemeentelijke planning. Lid van de ENFB kunt u worden
via de secretaris van het aÍdelingsbestuur, Jan Schoen,
tel. 37 60.41 of via het landelijk bureau in Woerden, tel.
03480"-23119.

FIat in plantsoen/niet doen - 6

Geen toestemming

ln de laatste week van juni hebben
Gedeputeerde Staten van Noord Holland

geen beschikking afgegeven aan de gemeente Haarlem
voor de bouwaanvraag ten behoeve van een seniorenflat
in het Willem Dreesplantsoen. Men vindt de gevolgde
Afiikel 19 procedure (een ontsnappingsclausule in de Wet
Ruimtelijke Ordening via welke een gemeente een bouw-
plan kan realiseren zonder het geldende bestemmings-
plan te herzien) onvoldoende basis voor een zo in-
grijpende wijziging van de woonomgeving.
De gemeente wordt aangeraden om in goed overleg met
de bewoners het bestaande bestemmingsplan te herzien
(hetgeen ook door onze vereniging in onze bezwaar-
schriften is bepleit). Op die manier kunnen de bewoners
van het Ramplaankwafiier werkelijk meedenken over hun
woonomgevtng.

Wat nu ? Er kunnen nu twee dingen gebeuren:
- de gemeente gaat bij G.S. in beroep o/
- de gemeente gaat inderdaad over tot herziening

van het bestemmingsplan. We houden u op de hoogie
orndat hetnog te vroeg is om te zeggen dat van uitstel af-
Selzal komen.
Het Wllem Dreesplantsoen blijft deze zomer in beide
ganallen zoaÍs het hoort te zijn:GROEN !

En dat is meer dan we gezien de oorspronkelijke plannen
van gemeente en woningbouwvereniging hebben durven
hopen.

Gasverdeelkast

Ten gevolge van het feit dat éénmaal in gang gezette pro-
cedures een eigen leven gaan leiden, heefl een aan_
nemer in opdracht van het energiebedrijf de gas_
verdeelkast (hoek van de Pieter Wantelaan en het pad
over het Willem Dreesplantsoen) vervangen door een
nieuwe met het oog op de te verwachten nieuwbouw.
Evenals de aanvraag voor de kapvergunning is deze
activiteit zeer voorbarig! Ten slotte is deze investering
vclor niets als de bouw niet doorgaat.

Ondersteuning

Wij kunnen nog steeds extra steun gebruiken. Dus als u
onze doelstelling onderschrijft (zie onze naam) aarzel dan
niet en meldt u aan bij: [Vl. van Elburg, te1243918.

Derk de Vries, voorzitter
Vereniging tot behoud karakter

Willem Dreesplantsoen en omgeving

kom tennissen
in de Fablohal

in het Romploon-
k wortter

A.Thoolen jr B.V
l"lorcelisvoortpod
Hoorlem

2/" /.2 10
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't Wapen van Kennemerland

óta

Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollandse st'eer

Uitstel<ende l<euken

7 dagen per week geopend

Ook znaluerhuur

Ramplaa n 125, Haarlem.
Tel efoonnuruner : 023 -240532
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Benl u ook al lid van de club voor gezonde, smakeliike broodeters?
Als u dicht in de buuí van e€n van onze Oude Backershruyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAAFiLEM:
Gen. Cronjéstraal 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 . lndischestr 95 . Gen.Spoorlaan B

Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
SchouMjeslaan 47 annex croissanterie
Follandslaan 33 . lvlarsstraat 1 . Bakkerslraat 16

Zijlweg 24 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restauranl
SANÏPOOHT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker Van der Vooren rnaaK van irage eie's E'age elers

De roep aan taf el:

'Van der \boren, nog een sneetje'

r.L

ö \: v.\-\-tr./ \,Èr i'?
e^>-i.l



,'lngezonden)

Goalballvereniging "De Blinkert" is op zoek naar nieuwe
leden van 12 tot 80 jaar.
Wal is goalball nu eigenlijk? Goalball is een balsport
bedoeld voor visueel gehandicapten. Het wordt gespeeld
met een rinkelbal en een doel van negen meter breed en
drie mensen die het doel verdedigen; het wordt gespeeld
mel twee teams teEenover elkaar in het veld. De spelers
hebben allemaal een afgeplakte skibril op, zodat er niet
gekeken kan worden, dit i.v.m. integratie tussen ziende
mensen en mensen die een visuele handicap hebben,
dus u hoeft geen visuele handicap te hebben om aan
deze sport mee te doenl Voor het doel ligt een mat met
oriëntatiestrippen om te kunnen bepalen wat je plaats in

het veld is. Het spel gaat dus uitsluitend op gehoor, gevoel
en orientatie. De Blinkert bestaat nu vijf jaar en speell al

een paar seizoenen mee in de landelijke competitie. Er
kan echter ook recreatief gespeeld worden. Nu zijn wij op
zoek naar nieuwe leden die deze sport ook wel eens
zouden willen spelen, zowel in compelitie verband als rec-
reatief. Wij trainen iedere woensdagavond van 20.00 toi
22.A0 uur" Als u belangstelling voor deze sport heefi en ei'

meer van wilt weten kunt u contact opnemen met Anneke
van Schooten, Kastanjestraat I in Haarlem. of u kunt ons
even bellen. tel. 023*275888.

Giften

De afgelopen weken mochten wij weer verschillende
giften ontvangen ter ondersteuning van het wijkraads-
werk. Hiervoor onze hartelijke dank!

Agenda: in de kast!

De af geiopen laren hebben de agenda's voor de
wijkraadsvergaderingen altijd bij de winkeiiers mogen
hangen Zo zag u in één ooEopslag welke punten behan-
deld zouden rvorden. Nu wij echter in het bezit zijn van het
prachtige pubiicatiebord tegenover de Dekamarld, zal
vanaf de zomervakantie de agenda nog uitsluitend in de
wijkraadskast opgehangen worden Wij hedanken de
winkeliers héél hartelrik voor het altiid weer beschikbaar
stellen van de noc ge ruimte. En voor u, wijkbewoner,
geldt: elke laatste dcnderdag van de maand is de verga-
dering: de dagen daaraan voorafgaand kunt u in de kast
de agenda raadplegen U bent ,",an harte welkom!

AH

Rampertje

Rampertje

Garage 1e huur aangeboden per direct. Gerrit Bartholo-
meuslaan 2. lel'. 24.09.33.

Daarover spraken zii

Op de wijkraads'rergade:,ng ,ran 26 mei is o.a. uitgebreid
gesproken over de ianïaarns op het koeiepaadje
(hanCtekeningenal(re eerste reaklie gemeente), Aktie
Tankslag en de ',,,:c,rbere d ngen voor het buurtÍeest, de
r,,erkrezingen en ce thema-avond. Nu bijna twee maan-
den later zrln Ceze :aken óÍ achter de rug óf al zo veel
,. erder ge'. -''e)=rC tat het bij deze konstatering kan
bi r, cp-1

Op 3C jLrni r','erd tijdens de vergadering het nieuws be-
kend dat het Bureau Veiligheid, van wie het voorstel tot
het plaatsen van lantaren aan het Koeiepaadje afkomstig
was, B & W zal verzoeken de lantarenpalen weer te
mogen verwijderen.
Ook lagen de eerste schetsen ter inzage met de bedoe-
iing de inrichting van hel plein voor de winkels aan de
Ramplaan te verbeteren. Dit zal gebeuren in een geza-
menlijke aklie van de wijkraad, de winkeliers, winkeliers-
vereniging Zuid-Wesl, afdeling Economische Zaken en
afdeling l\íilieu van de gemeente Het plaatsen van fiet-
senrekken en het verplaatsen van de glas- en papiercon-
tainers is in ieder geval in het voorstel opgenomen,
gecombineerd met een herbepianting van het plantsoen.
We wachten af I

Tenslotte is de afspraak gemaakt om na elke wijkraads-
vergadering de goedgekeurde notulen van de vergadering
ciaaraan vooraÍgaand, in de wijkkast te publiceren. Zo
kunt u, uitgebreider dan in deze rubriek, kennis nemen
van de besproken zaken. Vincjt u de periode lussen ver-
gadering en publikatie (t.w. vier weken) te lang, dan is dat
eenvoudig op te lossen: bezoe]<t u de vergadering per-
soonlijk. U bent weer van harte welkom op donderdag-
avond 25 augustus in de Croesenstraat.

AH

Aangeb. Riante 5-k. hoek-e g w in Zuiderpotder Nabij
naluurgebied" Event. kleinere woning rn Leiclsebuurt of
centrum (driehoeksruil). Gevraagd: Leuke 4-K.r Qroie
zolder of 5-k. e.g.w. te!: 35.S2 83 of 32.S0.1 q
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Texaco SelÍservice Statlon

TEXACO W. G. POTZE
UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV
iulianalaan 108, 2051 JV 0verveen

Tel. (023) 27 lltB

AL MEER DAN 15.OOO GEZINNEN PROFITEREN
REEDS VAN HET U.I.C.-KORTINGSPASJE. MET DEZË.
PAS KAN MEN IN/IVERS TEGEN 1O% KORTING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEIU E.O. VOORDELIG INKO-
PEN DOEN. IEDER KWARTAAL KRIJGEI{ DE LEDEN
HET U.I.C_ NIEUWS THUISGESTUURD BOORDEVOL
INFORMATIE OVER BESTAANDE EN I{IEUWE
ADBESSEN.

ALS U OOK LID WILT WOFIDEN, STUUR DAN ONDER_
STAANDE BON IN EEN ENVELOPPE (ZONDER POST-
ZEGEL) NAAB HEÏ ANTWOORDNUMMER EN U

KRIJGT PER OMGAANDE BERICHT. DE JAARCON-
TRIBUTTE IS SLECHTS f .20.- (TOT 1-1-',e5)

Maamse
TeI.023.

weg 2. 2015 OA Haarlem
244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Whercver you Bo,
go Texaco

ArTtfIDUT

\A\\TELDINGSBON
L-nie Inkoop Combinatie
''--a:La": {

..,,...................v00rlette($

l

J

J

l

Ramplaan 24a

2015GW Haaíem
Teleíoon: 023 -2434 82

\y'/r1 hebben dagelilks ieuke aar
biedingen rn bloemen
bloerende en groene planten

y'Vi1 maken dagelilks bioemstuk

les en plantenbakxen Meestal
cezorgen wil gratis.

trVrl zrln gespecialtseerd rn

hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van turn groenvooarening

ïevens leggen wi1 de moorste
tuinen aan o.a. met
srerDestrating en beplantrng

Wr1 hebben de allernieuwste
bestratin gsm aterialen

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, oat staat voor

klantvriendelijkheid en kreatief
zaken doen.

--i . - r :- -.: :: f i C. th/aj veÍwachthel kwrualblad phs raptgrokÍt
: - :: - r : : -: ::illie wordl het U.l.C.'pasp aan hernttraa opgestuud

D- 

-_.. 

Hadtekeoing............

I!-hhrl ca avelop mndapsbegelzenden un:

g*-3gP-11r 
- - - - - - - - - - -e'e
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o

b{ van der Linden 8, Zn
Aannemers van onderhoudswerk
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HAARLEM 023-317644
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I'Jieuws uit de werkgroepen

Werkgroep Milieu

ln de vorige wijkkrant hebben we u beloofd om meer te
vertellen over alles wat met composleren te maken heefi.

Hoe zit het met stank en ongedierte?

Wat stank betreft, dit zal in het compostvat erg meevallen
omdat deze afsluitbaar is. Komen er toch minder mens-
onvriendelijke luchtjes uit, dan het materiaalafdekken met
een laagje tuingrond. Hierna is de stank resoluut weg Br
de compostbak zult u misschien wat vaker zo'n laag tuir-
grond er op moeten doen. Stank ontstaat trouwens voor:
wanneer u gekookte etensresten cf ,, s- of vleesafva c:
de composthoop aanbrenol D t geeÍ1 net zo goed ==-
goede compost n aar car zeker onden,,erken oÍ atCe-
kken met grond E::t aan te bevelen is het niet het kar
muizen of ratten aa"tre<kenl Wat het onged erte aan-
gaat kan ik heel k:rt z n Daar waar deze diertjes horen,
n.l. in de grond er r ::mpost, is het géén ongedierte.
Deze beestjes r',',l'-i-3n pissebedden, duizendpoten),
maar vooral ook d: - .enen bacterièn zijn doorlopend
voor u aan het ,,.,'er", Z :n nremand/niets anders maken

uw compost. Zij breken het grove materiaal af en daarna
nemen de bacteriën het werk over. Anders gesteld is het
natuurlijk met de groenbak. Zeker wanneer deze binnen
staat of in de schuur, kan die bij warm weer tot onaange-
name beesljes-explosies leiden. Een reden te meer om
zelÍ te composteren.

Welk materiaal?

In principe wil elk organisch materiaal tol compost ver-
ieren Alleen duurl een dik stuk hout wel wat langer dan
een slablad. Voor een goede en snelle onrzetting lette
men op de volgende regels: 1. Geen grote hoeveelheden
,,'an lretzelÍde materiaal ineens! Dit leidt tot gisting en rot-
ting en niet tot vertering, plus kans op broeil (voorbeeld:
gro:: hoeveelheid grasmaaisel mengen met ander materi-
aa ,,Í gedoseerd toevoegen).2. Maak vooral snoeihout zo
r e - r--oeelijk, bv met de snoeischaar in stukjes van 5
:- r.- r!e r (niet iedereen heeft een hakselmachine).
3r-,.: :-kken beter in de groenbak. 3. Houd de compost
.' -j':.:= ,'ochtig b j langere droogte of warm weer. 4.

= 2-'.:= --'rpcstbak in de schaduw. (niet nodig bij het
:.-:-: .?: S. S:a.,.p oÍ druk de hoop niet in elkaar. (te
,',: - r :-.-.'.:-' r-.Ltrstof hebben de compostmakers
:.: : - - r r 6, Si'::, aÍ en toe wat kalk (iets bepoe-
j:-:- , - -").'. := . - 't:nde iaag er op kOmt.

\ '///'o
'-'.ra/i-

A

-l-,t:- "::'--í::'a a-

KofÍied,k en theezakles inietjes verwijderen!) Schillen
(voorai bananenschlllen) Pindadoppen. Gras en
bladeren. Groenteafual. Zaagsel (van ongeschilderd houl
en géén spaanplaat!) Af en toe v,rat gedroogde koemesl
(enting). AÍval van kamerplanten. Heggesnoeisel. Klein
gemaakt snoeihout. Afgestorven tuinplanten. Er zijn er
natuurlijk nog veel meer.
Vragen? bij John Tijmstra, Ramplaan 99, tel. 248228.

w 'N#r"Y'ïti;' Nieuws uit De
\íl Fllnkert
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Nogmaals: feest bii iuf Annet

ln de vorige wijkr''a-l r-aa<ien we melding van het feit,

dat Annette Heers,-,c .an de peuterspeelzaal Over-

veen, haar 12-1ar r -: elm vierde. We hebben Annet
tekort gedaan: het ,',a:en er écht twaalfeneenhalf. Het
feest was er gelukk g r e: n nder vrolijk om!

Wanneer u deze kranl ontvangt, zal menigeen zich wel
weer met verbazing afgevraagd hebben, wat men in die
Blinkert nu weer aan het verbouwen is.
ln samenwerking met het verpleeghuis Overspaarne
mogen wij ingaande 15 juli a.s. starten met de "Huis-
kamer", waar ouderen met psychologische problemen
van 11.00 uur 's morgens tot 20.00 uur 's avonds kunnen
verblijven, om op die wijze een opname in een verpleeg-
huis zo lang mogelijk uit te stellen.
De Huiskamer is in eerste instantie voor de bewoners van
de Blinkert, maar staat ook open voor wijkbewoners die
hiervoor een indicatie hebben.
lr/ocht u hierover meer informatie willen, dan kan dit na-
tuurlijk bij ons, maar ook de medewerkers van de Riagg
zijn op de hoogte.

C.J. van G endt,d irectrice

,t.
Ir
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63 33

gWAd(ANTËH
I.'i DE GROTE

DINSDÀG 26 JULI lO.OO 12.OO UUR.

THEATER PRIK 
'

''EEN TIPJE VÀ]. :'

' Een theaterprogra[ma speciaal afgestemd
Ë op de allerkleinsten.

Lief , Ieuk, spannend. . .kortom. . . .

alle ingrediëir--=:
speciale ochtend.

HET THEÀTER PRÏK & KO IS VOOR KINDEREN VAN 4 T},1 6 JAÀR

DINSDAG 26 JULI - -.]'L,r 16.00 uuR.

,"=l:'TI.IJDEN

Hou lij ook zo van co::uterspelletjes
en ben jij net zo su

Vandaag is het
- bil ons in de speeltu:-n.
Er zijn leuke prilzen te winnen en wre

weet - kan jij naar de grote stedeli;ke final
op 5 augustus "

er. aIs l"lario ?

- c l-rcus

--'-2
Zoz

Ninïendo

Ninïendo

Ninfendo

12

IS ER VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR"

.]:,],ESENSTRAAT 51 HAARLE}1 TEL 24

ZIJN ERIN DE SPEELTUIN WEER VEEL LEUKE ]]],I]E); TE DOEN.
-;:,S HIERONDER MÀAR WAT ER ALLEI4AÀL ST.I-I.. I' SEBEUREN :
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-, t rs voor Zizero
:--i; wil nameli jk een

4o
;::: ï::'::;::;"::""' H
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^^k,

14.00 16.00 uuR.

}1ET ,' DE LETTERBAÀS'' .

d een belangrijke dag.

tters weg. .. Uiteindelijk
om het examen van de

J 
boek schrijven over zrln

Keteltle en Koffertje.

/ "un "": boek hecft
dodig r w€ I zes denkt tri 1 .

p het .loket van de letterbaas.E
De letterbaas geeft nie+.
roept Zizero de hulp van
letterbaas af te kunnen

zomaar Vt"
de klnderen in

Leggen.

De LETTERBÀÀS is MEELEEFTHEATER VooT KINDEREN VANAF 6 JAÀR"

DINSDAG 9 AUGUSTUS 14.00 15.00 uuR"
SCHELPEN EN ZAND.

Met scLte'Lpen en zand j<an -le prachtige
dinqen maken.

G
anmiddaq kan je een bloempot beplakken rnet

scheLpen of versieren met Darwi kler.
A1s -le r.og .-ild over ht,i:t kan )? cÉrn noole
maken of eeil zandschilcieril.
De bloempot krt. j ,... r;e\-uId mee naar hu:-s

Can mee.

onder zeLter

met aarde
hebt, neem ze

DINSDAG 16 AUGUSTUS

;.

CREATJEVE DAG 10.00 16.00 uuR.

Een hele cag lekker creatief
bez:-g zlln. ,',nCaag gaan we

aller:lei leuke ctngien doen niet
dwergen. Kon r. ook ?

als thema Sneeuwwttje en de

<' 4

-/-/-- ---í)

DE TOEGANGSPR-L.J S BEDRAÀGT(PER AKTIVITEIT) VOON LEDEN f 2.5A
VOOR NIET LEDE\ Í 6. OO
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DÍÍT ÍTO6Tf,R

riidende winkelwagEn

: - melk
- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit

Z keer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tel : 17 8z1z

voor

HAtrPY'S BTRT}IDU{Y CORNER

lema.d iar E.

gesia agC.

:OVeel .aaí qel'Ouwd

cí ZOraa' aatdtq)

Nu nrel mger voor
ieder cadeaulle

de íad In

B cenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

lr u ook: Ziekenhuis Amstelveen

.,*try#$;
t *- lotu-

De ,;olgende wilkkrant zal verschiinen
in het weekend van 17 sePtember'
Kopil voor deze krant kunt u

inleveren t/m maandag 29 augustus
op de volgende adressen:
Hospeslaan 44 en RamPlaan 37.

ffi,
OFFICIEEL DEPOSITAIBE

ubt

1

S \ )\ l;')4

utt\ ilt
Lli: l1[.]rRl:N VAN

RLIYSDAEL

rABAKsspEcrAAtzAA* A. J. M. BISSCHOPS
OVERVEEN - ZIJLWEG 6. TELEFOON 277390

Uw adres voor de balore sgaron o.a'

De Heeren variRuyedael' Balmoral - Corps Diplomatique'

Justur van Maunk - Oud Kampon'Huiftar'De Oliíant elc'

En niet t€ voÍgeten onze eigen ,,Gulden Zes" sigaren' reeds be'

kend om de kwaltert en lage prrlzenll!

Tevens varkopen wii luxe arlikolen, krantett, ttidschnllon' wonskaarlen' nat'

sfippen(aaden, lotto en toto an

STAATSLOTEN!!! koPiereno'2s

14

li

Rampertie

Verloren: een bos sleutels aan leren etuitje' Vermoedeliik

Zuider-Tuindorplaan. G raag tel' reactie: 24'45'64'



ACTIE TANKSLAG

Sommígen van u hebben een niet-gebruikte olietank in
voor- of achtertuin liggen. Volgens nieuwe wetgeving (het
BOOT: Besluit Opslaan in Ondergrondse Tànks, ingegaan
1 maart 1993) bent u als eigenaar van die olietank ver-
plicht:
. die tank aan te melden bij de gemeente (voor 1 sep-

tember 1993!);
. die tank op uw eigen kosten te laten schoonmaken

voor 1 maart 1998 om bodemverontreiniging te
voorkomen. Dit geldt ook indien u in 1986-87 heeft
meegedaan aan de 'actie tankslag",waarbij uw tank is
leeggezogen en voorzien van zand of ecoperls;

. de eventuele bodemverontreiniging die al door de
inhoud \ían uw tank zou zijn opgetreden, op uw eigen
ko§en te laten verwijderen.

Volgens het BOOT is de gemeente verplicht toe te zien op
naleving en uitvoering van de wet, dus ook de lokalisatie
en reglstnatie uan de tanks. Voorts moet de gemeente de
(particulierel eigenaren zo spoedig mogelijk zien te
bereiken en voorlichten. Het zal duidelijk zijn dat dat in
Haarlenn miet ís gebeurd. De enige actie die is onder-
nomen, ls dat het Gewestelijk lt/ilieu Bureau aldie particu-
lieren ,.an ivie het Gewest meent te weten dat zij een tank
bezitten in januari 1994 heeft aangeschreven met het
aanbcrd mee te doen in een gezamenlijke actie "Tank-
daE'
Wett''rouder Mooy heeft desgevraagd aan de Wijkraad
hter ',,reten een verklaring van de eigenaar dat hij geen
tank bezil. voldoende te vinden. De gemeente is niet van
phn op haar kosten tanks te gaan zoeken.
Het rs Cus heel wel mogelijk dal u een tank bezit en niet
bent aangeschreven door het gewest, of anderzijds wel
bent aangeschreven hoewel u geen tank bezit.

Wilt * rneer informatie over de aktie Tankslag en de
adviezen van de werkgroep uit de buurt die zich daarin
verdiept heeft. dan kunt u een rapport van de werkgroep
halen bii ur.r wiikaad.

,RÍflf cÍïle
loor-

ool<estts

etfl'

Rampertje

Oppas gezocht:Wij zoeken voor onze 2 kinderen van 1 en
4 jaar een lieve oppas (ca. 18 jaar), die af en toe's mid-
dags na drieën of 's avonds op kan passen. Te|.24.57.68.
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Belangrijk nieuws uit de

speeltuin
\r/i1 zoeken vrijwilligers (oud oÍ jong) om toezicht te
houden in de speeltuin. eventueel tegen een kieine ver-
goedrng. Heiaas is de tuin nu vaak gesloten omdat de
uren van de toezichthoudster maar bepertct zijn; momen-
teel rs zij niet aanwezig wegens ziekte. Uit juridisch oog-
punt mag de speeltuin niet geopend zijn indien er geen
toezichthouder(ster) aanwezig is. Het is toch ontzettend
jammer, als onze kinderen niet in onze mooie speeltuin
terecht kunnen? Wie helpt ons uit de brand? Telefoon:
24.32.45.

/

De utij fuaol wer6t u eerL prettígu
erl ()00ro[ zortrllge aoKfrntíe tle,

p 15

t

Diegenen van wie wij weten dat zij een tank bezitten, heb-
ben dil rapp'ort altoegezonden gekregen. 
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Lood er-r zrnkwerken
Dakbedekkrngen
Dakrsolaties
Gas en waterrnstallatres
Centrale rzerwarrning
F r ol err n ge n i ontstop pi n gen
Cor-,r plete badkarner- en
keu kenverbouwrngen
Schoonr-naken en
onderhoud cv rnstallaties,
gasiiaarden, borlers, BAKKER

d rog i rterlf -períumerle

gersers e d
Geen voorr]kosten

Vraag vr lblrlvend of.reí1e

Loodgieters- en installatiebedrijf
Noorder rui ndorpla:,in 54
TeleÍoon 023 242344' I

2O15 llL Haarlem
werkplaats 023-3251

Btoemendarlseweg 301

tussen zijÍweg en v h marínehospitaal

CVEBI'EEN

323 _ i7 11 3C

US

ricnl«anscíl0

hypo-allergene
kosmetika
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WIJNHANDEL SED[RI' I987
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