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Een fijne sneeuwlaag bedekt het fraaie beeldhouwwerk van de onlangs overleden kunstenaar NiekJonk, die zijn werk uit 1g72 de titel 'iMoeder en kind', meegaf.
Als u wandelt over.de Duinlustweg - hopelijk ook in dit wiÀterweer! - en u deze prachtie creatie zietstaan, staan misschien ook uw gedachten even stil bij andere moeders en kinderen in andere omstan-digheden, in andere wereldstreken, aan wie nu, in t gó+, beslist minder geluk is toebedeeld dan wat ditgroepje uitbeeldt: moge 1995 hen, letterlijk, vrede en geluk brengen. Dó wijkraad wenst u allen eengoed, nieuw jaar. 

Foto:Joke Btansjaar
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ffiwAlweer een iaar voorbij
ln deze laatste wijkkrant van 1994 kunnen we terugkijken op een jaar waarin vele
zijn geweest. Een aantal aÍgesloten en nog actuelà laten we de revue passeren.

zaken aan de orde

. Voor de inrichting en het gebruik van het
plantsoen in de Bloemveldlaan is, in
samenspraak met een aantal bewoners van
de Bloemveldlaan en vertegenwoordigers
van de aÍd.Natuur & Milieu, een acceptabel
scenario ontwikkeld.

. ln samenwerking met de wijkraden Bosch &
Vaart en Bezuidenhout & VredenhoÍ hebben
we ons, in het kader van de "actieTankslag,',
beziggehouden met een prijsvergelijking tÀ_
sen de verschillende aannemers die in aan_
merking konden komen voor de sanering dan
wel reiniging van de nog aanwezige oliet-
anks. Resultaat was dat dit unieke samen_
werkingsverband van wijkraden de keuze van
het Gewestelijk Milieubureau voor lsotank,
nadat deze zijn prijsaÍspraken wat duidelijker
had gemaakt, heeft onderschreven.

. Groot was de verontwaardlging bij vele
bewoners en de Wijkraad over de plotsklaps
verschenen lantaarns langs het Ramplaans_
pad. Onder druk van een lijst met vele
handtekeningen (bijeengebracht door enkele
verontruste bewoners) en een duidelijk stand_
punt van de Wijkraad, zijn ze inmiddels al
weer weggehaald.

. Onder invloed van de Wijkraad is het Willem
Dreesplantsoen niet! aangewezen als plaats
waar honden los mogen worden gelaten!. De voorgenomen bebouwing van een deel
van Willem Dreesplantsoen is en blijft nog
actueel. De Provincie heeft de bezwaarden
onder leiding van de speciaal daartoe opger_
ichte Vereniging in het getijk gesteld. (Vooi de
goede orde: ook de wijkraad heeÍt zich uitein_
delijk in een bezwaarschrift uitgesproken
tege^n de voorgenomen bebouwing). Zij heeÍt
de Gemeente voorgehouden dat indien men
een zodanig ingrijpende wijziging in de
ruimtelijke omgeving van een reeds
bestaande woon wijk voorstaat, men dat dan

via een herziening van de ter plaatse
geldende bestemmingsplannen moet doen
en niet via een achterdeurtje: de artikel 1g
procedure. Aangezien de Gemeente nog niet
officieel heeft laten weten wat zij mèt de
uitspraak van de provincie gaat doen, blijft
oplettendheid noodzakelijk.

. De illegale autoverkoop langs de Westelijke
Randweg is daarvan eveneens een goed
voorbeeld. Ondanks onze herhaalde ver_
zoeken aan de politiek verantwoordelijke
wethouder en aan de ambte lijke uitvoerende
dienst blijft de bewuste ondernemer door_
gaan. Als het dan blijkbaar (nog) niet structu_
reel is op te lossen, rest ons voorlopig niets
anders dan het keer op keer aan te kaarten.. Over de herinrichting van het plein bij de
winkels aan de Ramplaan wordt reeds lan_
gere tijd nagedacht. Omdat dat nog niet heeÍt
geleid tot gecoördineerde aunpui van alle
betrokken partijen is er op enkele randver-
schijnselen als nieuwe f ietsenrekken en
bloembakken na nog geen tastbaar resultaat.
Dit onderwerp zal daarom ook volgend jaar
op de agenda blijven.

. De geruchten over plannen ten aanzien van
bebouwing van het gebied tussen de Bloem_
veldlaan en de Elswouilaan en de daardoor
ontstane onrust onder de betrokken bewon-
ers hebben ons eerder dan voorzien genoopt
tot stellingname; we ondersteunen het stand-
punt van de bewoners dat het gebied groen
moet blijven. Dat betekent ook dat we ons
daarmee, met een vertegenwoordiging van
de bewoners, zullen gaan bezighouden.

Met in het achterhoofd ook zaken als een goed_
bezochte thema-avond en een gezellig
wijkÍeest zien wij als Wijkraad het nieuwe jaai
met belangstelling tegemoet.

De Wijkraad
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Door kom ie verdeÍ mee'

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem, tel. [023) 241500
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!{i j zL) n lj-d van de ÀMCo groePll!
Àmco ls met meer dan 23o vakzaken degrootste winkelketen van

Nederland. Àmco-zaken koPen gezamen rij k in, dus nog voordeli-
ger. víi j bieden u hierdoor: nog scherpere pri;zen, tro9 grotere

sortering, nog meer servlce'
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Voor beter beeld en geluid"

LETDSBTAART 130 (achter de schouwburg) HMRLEM TEL:

Íodio

VOOR EEN DESKUNDIG AAAJKOO-P-'ADVIES

Èr.r loo ry" sERVlcE, ROLLI;D
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN'VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN MNDEN
o ONDERDELEN
. TCEBEHOREN

ook voor olle soorten Philips gloeilomP€n,

T L -burzen en elektro-moteriooI
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Nieuws van deWijkraad
Daarover spraken zi i Werkgroep Verkeer

Op de wijkraadsvergadering van 24 november, die door
een groot aantal buurtbewoners werd bijgewoond, werd
heel geanimeerd en produktief gesprokeó'over een groot
aantal onderwerpen. Na een aanpassing in de noiulen
over. het met opzet bevuilen van openbaar gro"n (zie het
verslag in de wijkkast), werd uitgebreid gédiscussieerd
over vermeende plannen van de gemeente om de grond
tussen de Bloemveldlaan (westzijde) en de Elsworitlaan
te bebouwen. Elders in de krant vindt u een verslag
hierover! Ook de rioleringswerlsaamheden, het nieuwà
speeltuinbestuur, Sinterklaas (l) en "de kerstboom,, kwa_
m_en, naast lopende zaken, ter sprake. BlijÍ regelmatig de
wijkkast (naast de brievenbus tegenover'ae óetamàrnJ
inspecteren: daar vindt u steeds, tehalve de notulen vaí
deze vergadering, het laatste nieuws over de wijkl Uw
persoonlijke aanwezigheid op de eerstvolgende vergade_
ring van de wijkraad, op donderdag 26 januari, íordt
zeer op príjs gesteld. Let op: de aanvangótild voor deze
vergaderingen (elke laatste donderdag uàn óe maand) is
gewijzigd: we beginnen voortaan om 20.30. U bent van
harte welkom!

Zoals u hebt kunnen zien en horen, is aannemingsmij. J^
Seignette uit Assendelft begonnen met het vernieuwen
van de riolering en drainage in het Ramplaankwartier. ln
1992 is de Ramplaan, de Vlaamseweg en Tuindorp voor_
zien van nieuwe buizen, nu is de Rollandslaan e.o. aan de
beurt. Een globaalschema van de werkzaamheden hangt
in de wijkkast. Een paar dagen van tevoren krijgt u een
brieÍ van de gemeente in de bus, waarin staat, wanneer
de werlqaamheden in uw straat beginnen, maar het is
zinvol om even in de wijkkast naar hót schema te kijken.
Volgens planning zullen de werkzaamheden tot mei ,95
duren, maar weersinvloeden en andere onvoorziene
omstandigheden kunnen van invloed zijn op de duur van
het werk Natuurlijk zullen de bewoneis van het Ramp_
laankwartier hinder ondervinden van de werkzaamheden,
maar de aannemer zal proberen de overlast tot een mini_
mum te beperken. Mocht u tijdens de uitvoering klachten
of vragen heb,ben, wendt u zich dan tijdig tot de opzichter
van de gemeente, de heer B.de Jong of àe heer p Nagte_
gaal, uitvoerder, De direktiekeet bevindt zich op cie
Hospeslaan:lel 24 36 92.

Nico van der Fange

Werkgroep Ruimtelijke Ordenin g

v R tJW t LLt G (ST) E R(S) e EV RAAG D
. ln ons huis staat een prachtig aquarium, maar dat

moet wel regelmatig verzorgd worden. De heer Dirks
doet dit reeds 7 jaar lang. Wie zou dit toch met hem
samen willed kunnen delen? Wih U informatie neemt
U dan even kontal( met hem op:tel. 24 44 91.. Ook zíjn er soms van die kleine klusjes te doen. Bent U
een beetje handig en U heeft af en toe een kleín
beetje tijd, neemt U dan eens kontakt op.. Onze huiskamer, d.w.z. een groepsopvang voor ou_
deren uit het huis en uit de wilÈ Uie geestelilk achteruit
gaan, functioneert goed. Maar om nog meer aandacht
aan hen te kunnen geven, zoeken wif nog vrijwilligers
om af en toe een helpende hand te bieden.

Uw reactie zien wij graag tegemoet.
Irl evr. C.J. L. M. van G e ndt, di rectrice

Tuinen Bloemvetdtaan

Het gemeentelijk grondbedrijf heeft enige bewoners van
de Bloemv..eldlaan (oneven nummers) meegedeeld dat er
gemeentelijke plannen zijn voor de door de bewoners
gehuurde tuinen.
De wijkraad heeft naar aanleiding hiervan informatie inge_
wonnen bij diverse gemeentelijke instanties, 

"n op"1S
november een brief gestuurd aan wethouder Schouten
van Ruimtelijke Ontwikkeling.
Tijdens de wijkraadsvergaderin g van 24 november heb_
ben een groot aantal bewoners ón de wijkraad zich uitge_
sproken voor continuering van het huidige gebruik.
Het is waarschijnlijk dat de gemeente bij de herziening
van_hetbestemmingsplan Ramplaankwaitier, dat begii
1995 in concept gereed is, de mogelijkheíd van bebàu_
wing wilopenhouden.
Er is .een werkgroep ,,Tuinen Bloemveldlaan,, ingesteld
waarbij nog deskundige assistentie welkorn is.
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LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL, BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

De zook ven vert rouwen
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Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE

Prijzen vanaf f. 8,50

I nrÍt0
Ilr]iortcfftrsci

listtttlltut

'HET FRUITPflLEIS
Said

Ramplaan 42 tel: 242334

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

Bij het fruitpaleis alleen kwaliteit
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* Kteainginzameting
voor mensen in nood

* tl its tag bal ton nenwedstrijd

I e kledingactie voor Mensen in Nood die op 5 november- laarlem is gehouden, heeft í6.000 kilo kleding opge_
:'acht. Mensen in Nood wil allen die daar aan hebben
: lgedragen, oprecht hartelijk danken. De kleding zal voor
een belangrijk deel gebruilct worden voor de vluchtelingen
rrt Rwanda.

, e vrijwilligers zijn van plan om ook votgend jaar _ in
, icrlaar en najaar - een kledinginzameling te organiseren
,:cr Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een
s,kses le maken, vragen ze iedereen om vanaf nu al
,', eer de kleding te bewaren en hiervoor op te sparen

* nii staat er weer!

Ook dit jaar staat hij weer te stralen: de grote kerstboom
op de Ramplaan, geschonken door Írma ArtiÍleur.
Namens alle bewonderaars uit de buufi zegt ook de
wijkraad: bedanl<t voor de gezellige aankledingi

Tijdens het buurtfeest zijn er heelwat ballonnen, met gele
kaarljes eraan, de lucht in gegaan. Heel wat kaartjes wer_
den teruggestuurdl Het verst weg bleken de kaarijes van
Heleen Schenk, lnge Vermeulen en Femke Gelens geko_
men te zijn: alle drie vanuit Beverwiik. Jullie helben
inmiddels een kleine verrassing gekregen. GeÍeliciteerd,
hoorl

&

*,N KWARRETJE
VOOR EEN SPARRETJE

Voor de zesde keer alweer organiseert de gemeente
Haarlem de aktie "Kwarretje voor een sparretje'. Waarom
ook al weer? Wel, kerstbomen versieren het einde van het
jaar. Wanneer de feestdagen voorbij zijn, worden de
ballen en slingers opgeruimd. Het boompje heeft zijn
dienst gedaan, de naalden vallen uit. Dat betekent dat het
sparretje dood is. Maar wat doen we er dan mee?
Er zijn allerlei manieren te bedenken om oude spullen
opnieuw te gebruiken. Ook kerstbomen kunnen heel
goed opnieuw worden gebruikt. ln het hout van de kerst-
bomen en ook in de naalden zit hars, waardoor het hout
niet zo vlug kan verteren als andere houtsoorten. Als je
de bomen fijn hakt, kun je de snippers gebruiken om
bijvoorbeeld paadjes te maken in planisoenÀn. Ook kun je
met een dikke laag kerstboomsnippers de grond afdà_
kken. Dan kan er geen onkruid meer groeien omdat er
dan geen licht meer bij komt. Na een tijdjè zal het hout wel
gaan verteren. Het is natuurlijk materiaal en daarom zijn
er altijd wel bacteriën en schimmels die het afbreken. Tot
slot blijven er alleen plantenvoedende stoffen over. Daar
groeien weer nieuwe planten van, oÍ bomen, misschien
wel weer een nieuwe kerstboom. Dus..... oude kerst-
bomen inleveren. De gemeente zal ze dan allemaal ver-
snipperen.
Voor.elke boom die je inlevert, ontvang je een kwartje en
een lootje. Met dat lootje heb je kans een cadeaubon te
winnen. De lootjes worden getrokken op woensdag 4 jan_
uari 1995 om 14.00 uur, op de plaats waar je hei lootje
hebt ontvangen: de speeltuin in de Croesenstraat. Het
inleveren van bomen kan gebeuren op maandag 2, dins_
dag 3 en op woensdag 4 januari, tussen g.00 en 14.00
uur.
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't lVapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezell ig o ud-Hollandse sfeer

Liitstekende lceuken

7 dagen pr week geopend

Ook zsalaerhuur

Ramplaa n 125, Haarlem.
Te I e foonn u rruner : 023-240532

DIT IS HET SYMBÍlÍlL YÍl(lB (IERÍIEGELIJI

GEZÍlilo rEtil(EB 88000

HAARLEM:
Gen. Cronlestraat 158 annex croissanlerre
Kritzrngerslr 37 . Indischeslr 95 . Gen.Spoorlaan 8

Hoogerwoerdstraal 45 annex croissanterie
Schouwtleslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 . lr,4arsstraat I . Bakkerstraat 16
7 lweg 24 arr.ex crotssanlele

slNDs í918

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Diember - Bloemendaalseweg 247

t

Benl u ook al lid van de club voor gezonde, emakelijke broodeleru?
Als u dicht in de buurl van oen van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

Bakker Van der Vooren maah van trag€ eters grage eters
De roeP aan taÍel:

'Van der \boren, nog een eneetie'
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È UderW
OPROEP VAN DE ''BAVO'' WOONGROEP

Bent u alleenstaand? ls uw teeftÍjd tussen SS en 65 jaar?
Kunt u deze vragen met "ja" beantwoorden?

Dan bestaat de mogeli;«heid dat u lid kan worden van
onze woongroep van ouderen. Zeg niet te snel: dat is
niets voor mij, zo'n woongroep. Heeft u zich er al eens in
verdiept wat dat precies inhoudt: wonen in een woon-
groep?
Wij wonen en leven ieder zelfstandig in onze eigen mo-
derne, comfortabele woning in het u wellicht bekende
pand op de hoek van de WestergrachWoozorgstraat.
leder van ons is vrij in doen en laten. Er bestaan geen
regels die je privacy aantasten. De jongste van ons is net
zestig en de oudste net even boven de tachtig jaar.
Allemaalfit, vitaal en volop in het leven staand.
Naast de eigen tweekamerwoning voor de alleenstaan-
den (alleen echtparen hebben een driekamerwoning)
hebben wij gemeenschappelijk een ontmoetingsruimtà,
een hobbyruimte, een fietsenbergplaats en een mooie
grote tuin.
Eenmaal per week op dinsdagavond is er een gezellige
avond met elkaar.
Maar op de allereerste plaats komt dat je als lid van de
groep aandacht en zonodig zorg voor elkaar hebt. Als je
een pure egotripper bent, dan zul je je niet thuis voelen in
de groep. Je behoort met z'n allen uiteindelijk toch tot de
ouderen (al ben je jezelf dat niet altijd bewust). En dat
betekent, dat de een wat meer aan kan dan de ander. Dan
steek je een handje uit voor elkaar. Zo ontstaat er onge-
dwongen en vanzelf (buren) hulp over en weer in een
ongedwongen saamhorigheid.

Coby v.d. Wijden, tel. 32 25 42
Jack Visser, tel. 32 78 32
Jan Fischer, tel.32 60 54

PS - Daar er reeds een vrij grote wachtlijst is voor de
driekamerwoningen, heeft het geen zin voor (echt)paren
om te reageren, tenzij u een tweekamerwoning zou willen
accepteren. ln dat geval kunt ook u ook kontakt met ons
opnemen.

Informatiemap Haarlem Zuid-West

Uitnodiging voor het ophalen van de informatiemap
in de wÍjken Haarlem Centrum en Zuid-West

Afgelopen maanden zijn er ruim 400 huisbezoeken bij
ouderen van 75 jaar en ouder afgelegd in de wijken:
Leidsebuurt, Centrum en Zuid-West. Het doel hiervan
was:
. kennis te maken en belangstelling tonen;
. een inÍormatieboekje te overhandigen met talvan nut-

tige tips over ontspanning, zorg en dienstverlening,
financiële regelingen ;

. vragen te beantwoorden en snel te helpen als er pro-
blemen mochten bestaan. lndien gewenst is het moge-
lijk om de zorgonderhandelaar in te schakelen.

Aangezien de huisbezoeken afgelopen zijn en wij de
mening hebben, dat de informatie goed te gebruiken is
voor alle ouderen in de wijk, willen wij U daar de gelesen-
heid voor geven. ln het buurthuis/steunpunt in Uw wijk ligt
de informatiemap voor U klaar: van Oosten de Bruyn-
straat 2, Haarlem.
De map kost U niets en biedt U een veelheid aan infor-
matie. AIs U toch langs loopt, ga dan even naar binnen.
Mocht U vragen hebben, dan kunt U telefonisch contact
opnemen met Mieneke Wiering, tel. 32 42 61, van dins-
dag Um vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

Bàffiu, 
'g

Op dit moment zijn alle woningen bewoond. Maar omdat
wij allemaal mensen van de dag zijn, komt er een moment
dat er weer een woning vrij komt. Daarom willen wij een
wachtiijst opstellen voor alleenstaanden (mannen of vrou-
wen) dre zich - gelet op wat hierboven in het kort is
uiteengezet - in onze woongroep Bavo zouden kunnen
thursvoelen.
Denk er eens over na. Natuurlijk is er nog veel meer te
vertellen en rvellicht l-reeft u nog allerlei vragen.
Schroom niet en n,.em gerust even vrijblijvend kontakt op
met een van de onderstaande woongroepleden. Dan
nemen wij er alle tild voor om er eens rustig met u over te
praten, temeer omdat de gemeente ook voor het wonen in
een woongroep enkele (beperkende) bepalingen heeft
opgenomen in het nieuive huisvestingsbeleid.
Graag horen wijvan U



Lood- en ztnkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale venvarming
Rioleri ngen /ontstoppi ngen
Complele badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. i nstallaties,
gashaarden, boilers,
getsers e.d

Geen voorrr;kosten E*t".-

BAKKER
droglrtcrll-Períumerlc

Vraag vrlblr1vend ofíerte

Loodgieters- en installatiebedrijÍ
Noorder Turndorplaan 54 2015 HL laar e-
TeleÍoon 023 -242344' / werkplaats 023- 32 :' ::

Bloemcndeelleweg 301

:- ssen zijlweg en v/h marinehospitaal

OVERVEEN

023 - 27.74.00

rienl«anseÍl(o

hypo-allergene
kosmetika
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Hier volgt het programma van het

Ouderen kontàk Overveen
voor het laatste deel van 1gg4 en het eerste

halfjaar van 1995.

Het kerstfeest is een topper van onze jaaractiviteiten. Ookdit jaar hopen we weer met velen Uij""n te zijn om dekerstsfeer te voelen en te voeden: vrede, gezelligheid,
saamhorigheid, warmte.

We nodigen u uit voor maandag ï9 december aan-
staande van 16.00 tot 20.00 uur irihet Kerkelijk CentruÀ
aan de Ramplaan 1Og.
De zaal is open om 15.30 uur. Tijdens de uitgebreide
broodmaaltijd kunt u genieten van'een tiln prosrammà,
onder andere van een musical gespeeld door dà leerlin_
gen van de Aloysiusschool, met àls titel ,,SCROOGE,,van
Charles Dickens, over een rijke vrek die met Kerstmis tot
bezinning kwam. Ook kunt u luisteren naar hef kinderkoor
onder leiding van de heer N. Waasdorp.
We gaan natuurlijk ook.samen zingen. Zowel onze eigen
leden als belangstellenden zijn vanïart" welkom.
De kosten zijn / 15,00 p."r.p"r"oon. Er zijn nog een paarplaatsen beschikbaarl U kunt zich opgeven bij de heer
H. Elzinga, Midden ïuindorplaan S, tel.' í+1 8 10.

Op dinsdag 3 januari, 
,om 14.00 uur, verwachten wij u op

onze NIEUWJAARSINSTUIF in ,,t Zijltje.,, Dit gaat natuui_
lijk gepaard met een hapje en een Arant<je.

Elke^dinsdag in januari en februari is er socrëteit van
14.00 - 16.30 uur. U kunt er kaarten, handwerken, rum_
mikub spelen of ,,zomaar 

een praatje,, maken. U bent van
harte welkom.

Op dinsdag 28 Íebruari is er VASTENAVONDVIERING
met natuurlijk de bekende oliebollen en appelÍlappen eneen drankje.

Tot ziens!

Íoobgieter6-instoÍtariebebriif iirrna Ioffrnon

Dqk - Riolcringswcrk, Lood- en Zinkwerk, Sonitoir - CV Gos - Woter

Hendrik Roozenloon ló, 20l5 JN Hooriem Tel 023 2A3472/Z5lAO3

Be1 voor meer informatle of vri.l b1t.j vende offerte.

m
Í,

Tennissen doe

@lij&!tJ=

Telefoon 023 244210

's winters

I
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TEXACO

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Whercver you 8o,
go lbxaco

Texaco SelÍservlce Statlon

W. G. POTZE
Vlaamseweg 2'2015 GA Haarlem
Tel. 023'2't4089

gu-r

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV

Julianalaan 108,2051 JV 0verveen

Tel. (023) 27 ir it

AANMELDINGSBON
Unie InkooP Combinatie

Wil ctaat iid woÍden uÍl dt L i.C ii., r. \Y'a:; r r-:l=':< :ts cagxaer'

li, ítiltgï* 
" 

ir*"ntnr:: a - :4 - -' ':':;' ï 'o.'t,À! rygx.'ud

Dca bol hut u lo een enlti:c 2-'llí ::l:ri: 5E' 3i'L

UJ.C, Antwood$ Ot' lNl ïl l":''=

tuttft
RamPlaan 24a

2015GW Haaíem
Teleíoon, 023 - 24 34 82

I W11 hebben dagelrjks leuke aan

biedingen in bloemen,
bloeiende en groene Planten

f, Wij maken dagelilks bloemstuk

ies en Plantenbakken. Meestal

bezorgen wij gratis'

-l Wij ziin gesPecialiseerd tn

hydro en kantoorbePlanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening

Tevens leggen wrj de mootste

tuinen aan o.a. met

srerbestrating en bePiantrng

o Wij hebben de allernieuwste

bestratingsmaterialen.

Wi1 geven gratis advies over

aanleg en onderhoud van

tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor

klantvriendelijkheid en kreatieÍ

zaken doen.

AL MEER DAN 15 OOO GEZINNEN PROFITEREN

ÀÈeos vAN HET u,t c -KoRTINGSPASJE' MET DEzÉ

pÀs rnr'r MEN IMMEBS TEGEN 1o',t' KORTING BIJ TAL

vÀN wtttxELS lN HAlF-E',t E o vooRDELIG lNKo-

PÈT'I OOET.I. IEDEF, K,,.;À=-,IA: KBIJGEN DE LEDEN

HÉï u ic- NIEU\À,fs r-., S3ESr'-lD BooBDEVOL

iGOnrulnrlf C\,/Ea BFS-a.A\t= E\ NIEUWE

ADRESSEN

ALS U OOK LID WILT WORDEN. STTUF DAI''I ONDER_

siÀqlo= BoN lN EEN ENVELoPPE (zcNDEF Posr-
iEoEr-t NAAR HET ANTWooRDNUMtilER EN u

rÉrLor PER oMGAANDE BERIcHT DE JAARCoN-

TRTBUTIE ls SLECHTS Í.20.- (TOT 1-1-e5)
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W van der Lrinden & Zn
Aannemers \an onderhoudswerk

t ,2M,

HAARLEM 023.317644
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naam
Edward van Schooten
Gerda Duits
Jeanette Kuiken
Nanneke Stammis
Annemarieke Teune
Frouke Hardeveld
Carry Smits
Erna Verkennis

Nieuw bestuur

adres
v Raephorststraat 1

v Raephorststraat 19
v Raephorststraat 25
Dickmansstraat 35
Dickmansstraat 31
H. Roozenlaan 12
H. Roozenlaan 17
Rollandslaan 40

De speeltuin zal blijven! Enkele buudbewoners hebben
gereageerd op de noodkreet van de stadsdeelorganisatie
Haarlem Zuid-West. Speeltuinverenigrng O,,rerveen heeÍ1
een nieuw bestuur, bestaande uit:

Kerstmiddag

Op vroensdag 14 december is er een kerstmiddas van
I 5 00 :31 16 30 uur voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Een ',,,.:r:rcefje. een middag om alvast in de kerststem-
ïr nJ re kcren Je kunt er gezellige kerstspullen maken,
z,ra s kers:si,kjes - neem een bakje en een kaars mee! -
kerstkaarl-r Ën aoomversieringen. Kom je ook? Meedoen
is voor lede" :ra: s en ',/oor niet-leden Í 2,5O.

Oerwoudfeest

ln het nieuwe jaar orqaniseert de speeltuin een
oerwoudfeestl

GRAAGTOT ZIENS IN DE SPEELTUIN

tet
24 29 32
24 80 93

24 22 19
24 4490
24 1378
24 00 87
24 31 28

Het nieuwe bestuur wil dat de speeltuin in en voor het
Ramplaankwartier behouden blijft. Ook u kunt daarbij hel-
pen, door lid te worden van de speeltuin!
ln de vakanties worden er diverse activiteiten georgani-
seerd. Daarbij ziln altijd mensen nodig die een handje
komen helpen.
De openingstijden van de speeltuin zijn:
maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag van 1S.00 tot
'l 7.00 uur
op woensdag van 13.30 tot 17.00 uur

Op woensdag 4 januari 19-o5 gaat het gebeuren. Er is
van alles te doen voor krnderen van 4 t/m 1O jaar. Het
begint om 14.00 uur en cTn ongeveer 16.00 uur is het
afgelopen. Kom je ook. dar- maken we er een gezellige
middag van. Meedoen is ,,,oor leden gratis, voor niet-
leden / 2,50. We zien je graag op dit oerwoudfeest in het
nieuwe jaar.

MOGEN WIJ ONS EVEN AAN U VOORSTELLEN

NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30 uur, zaterdag:9.30 - 14.30 uur.

NS Reisburo Haarlem,Stationsplein ll.Tel.023 - 3l 73 ll.

G)^/NS Reisburo. Daar boek je de hele wereld!

Het NS REISBURO is een f ull-sen,rice re sb,uro U kunt bij ons terecht voor het boeken van vlieg-, bus*, auto- en treinva-
kanties naar hotels of appartementen, in \,; nter en zomer Bij het NS REISBURO HAARLEtvI kunt U kiezen uit meer dan 30
reisorganisaties die allemaal hun eigen specia sme hebben. En mocht Uw droomreis niet in de gids staan, dan stellen wij
hem voor U samen.
Speciaal voor de drukke periode in januari zrln r,vij op maandag- en donderdagavond extra lang geopend tot 19.00 uur en
zaterdag tot 15.30 uur. U kunt dan op Uw gemak Ur,v vakantie bij ons regelen.
Graag tot ziens in het NS REISBURo HAARLEM. Serife Kaya, peggy van Huis, lnge pont.
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fun forststr&u wor o?o Hoefutrs
eerl fu:rstrterftoa[ om (aoor) te [ezen

Hsaat er at tang, heet lang. Een beetie opzij, in de

hoek, half achter het gordijn op de vensterbank: het ker§-
stukje voor opa Hoekstra. Nou ja, kerststukje... is het wel

een kerststukje? Jawel, een kaarsje staat erin, dat wel, al

is het een kromgetrokken, gelig kaa§e. Maar waar zijn de
dennetakjes? Waar zijn de kleine zilveren klokjes, de rode

strikjes, de rode en gouden bolletles die altijd in een kerst-

stukje zitten, een echÍ kerststukje? Hier steken uit de

droge, groene, korrelige bodem alleen maar wat bruine
sprietjes naar buiten: dàt zijn toch geen dennetakjes? En

dat slappe, roze frummeltje: dat is toch geen rood strikje?
En dat doffe, donkere rommeltje opzij:zijn dàt zilveren

klokjes, gouden en rode bolletjes?

Toch wel. Het klink gek, misschien, maar het is toch echt,

lang geleden, een prachtig mooi kerststukje geweest. Kar-
lijn heeft het zelf gemaakt, samen met mamma. Ze heb-

ben toen een mooi mandje uitgezocht, samen, en een

mooie, witte kaars, en uit de kerstdoos hebben ze

allemaalspulletjes uitgezocht om het kerslstukje heel

mooi te maken. En Karlijn heeft dubbel haar best gedaan,

want het kerststukje zou niet voor haarzelÍ zijn, nee, oÍ

voor mamma: welnee, het kerststukje is voor opa Hoek-

stra, van schuin aan de overkant.

"Hij is er niet, hoorl' roept ome Dik, die nel met zijn rij-
dende winkelwagen langskomt Hij is naar zijn zuster, in

Friesland, om een beetle op te knappen!"

Friesland? Verschrikt kijken Karlijn en mamma elkaar aan

Da's ver weg! Dat is véél te ver weg om even naar toe te

fietsen om het kerststukje te brengenl

aa
O

C
-l-n zo komt het, dat het ker§stukje voor opa Hoekstra

in de vensterbank wordt neergezet. Nee, het kaarsje

wordt niet aangestoken:dat vindt Karlijn niet goed,

lmmers: het is het kerststukje voor opa Hoekstra, en voor

niemand anders! Zodra opa Hoekstra terugkomt. gaat ze

het alsnog geven.

Maar de kerst gaat voorbij, en opa Hoekstra is niet te-

ruggekomen. En het wordt kerstvakantie, oudelaar, en

daarna komt er zomaar ineens nog sneeuw ook... en al

die tiid staat het kerststukje op de vensteóank.

Eerst is het nog wel leuk, ernaar te kijken Maar heel lang-

zaam wordt het mooie donkergroen van de dennetakjes
lichtgroen, en dan geel en droog en één voor één vallen

alle naalden eruit in het b,akje en ernaast op de venster-

bank. En die naalden vrorden weggeveegd, en nog eens,

en nog eens. en dan is het op een dag niet meer nodig,

omdat er geen naalden meer zijn: er steken alleen nog

maar wat bruine. sprietige takjes naar buiten.

§

OO^Hoekstra is de alleraardigste buurman uir de hele
straat! Hij zwaait altijd, als Karlijn langsfietst, en hij mop-
pert nooit als de bal in zijn tuintje rolt of als de stoep
volgekleurd is met stoepkrijt. Echt, opa Hoekstra is een
bovenste-beste-buurman.

Maar nu is opa Hoekstra ziek. Hij hoest al een tijdje, maar
nu de hoest maar steeds niet overgaat, moet hij binnen
blijven. Hij zit op een stoel, achler het raam, en knikt en

zwaait net als alti.jd. Daarom doet Karlijn zo haar best: het

kerststukje wordt voor opa Hoekstra.

Maar dan gaat er iets mis. Want als Karlijn, samen met

mamma, diezelÍde middag naar de overkant loopt, heel

voorzichtig het kerststukje in haar handen, dan wordt er

niet opengedaan bij opa Hoekstra. De gordijnen ziln ook
een beetje dichtgeschoven, en de kamer ziet er donker en

ongezellig uit...

14;Hà»
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2-a dan wordt het paasvakantie, en zomer. En ach,

door de warme.zonnestralen wordt het mooie rode strikje
steeds rozer en rozer, de zilveren klokjes worden zwart...
het wordt een kerststukje van niks. Maar wie kijkt er nou
naar een kerststukje midden in de zomer?

Nu is het wéér bijna kerstÍeest. Op de grote tafel staat een
kartonnen doos, en ernaast liggen mooie zilveren en
gouden en rode versierseltjes in vloeipapier, en dikke
kaarsen, en een paar bakjes. Mamma is naar buiten met
de tang om een paar takjes af te knippen: Karlijn gaat
kerststukjes maken.

Samen met Karlijn loopt ze snel naar binnen, en kijkt. Ja,
warempel. Een taxi rijdt net weg;de gordijnen van het
raam van opa Hoekstra zijn weer opengeschoven en er
staat een bos bloemen in zijn vensterbank. De lampen
zijn aan en is daar opa Hoekstr a zelÍ niel? Karlijn weet het
zeker:zij heeft het gezicht van opa Hoekstra gezien!

IQr\^togen srraten.,,Nou kan het, mam, nou kan het
toch nog!" Mamma begrijpt er niets van, maar Karlijn
schuift de stoel opzij, doet het gordijn naar achter en daar
staat het, het oude, verdorde kerststukje.

'Maar,,." begint mamma verbaasd, en ze kijk naar de
volle tafel vol versierspullen.,'[r/aar kan je niet beter...,,
Mamma slikt. "Toe maar,,, knikt ze, ga maar.,,o

o
-L lotseling bonkt de keukendeur tegen de muur.
"Mamma! Mamma!,,Op haar sokken holt Karlijn naar de
achtertuin. "Mamma! Opa Hoekstra is terug! Mamma!,,
Opa Hoekstra? Verbaasd laat mamma ae àkles vallen.

eatrfixsGh@@[

Het is avond. ln de kamer van opa Hoekstra brandt licht;
het is er gezellig. Er zijn veel bloemen gebracht, en man-
den met fruit, en grote prachtige kerststukken. Maar
helemaal vooraan, vlakbij opa zelÍ, staat het oude, ver_
dorde kerststukje van Karlijn. En als hij, heel voorzichtig,
het kromme kaarsje aansteekt, is hijde aller, allergeluk_
krgste opa van de hele wereld. Denk je ook niet?

*
Annelies Homburg

Aan de ouders van
toeko mstige teert Í n ge n

Mocht uw keuze voor een toekomstige basisschool vooruw kind op onze school gevallen li;n ", uw kind isgeboren tussen 01-10-199Í en Ot_iO_róg2 moet u errekening mee houden dat de inschrijving vóór í maart1995 moet hebben plaats gevonden.

Y?ol,9".g inschrijving kint u contacr opnemen met:
.Ch.risléne 

Ve rsp ui-Baste n, adj unct_directeur. lel 24 22 35.Wijwensen u prettige feestdagen!

Ra[rnptsrit,les

* f f, g ef in onze wijk o-p maandag- en woensdag kon_ditietr,,ining op muziei voor dàes 30+. Er is nogplaats op.: maandagavond 1g.30 _ 20.30 uur en woens-
dagavond 20.00 - 21.00 uur.
Bij voldoende belangstelling start ik in januari 1995 ookeen uur op donderdagochtend 10.30 _ ít.so urr. Heeft ubelangslelling, bel d1n, 1u"l : Marjer Caftiln_v A f toeg,
lerares MO-lich.opv., tel.24 T1 15.

f Wi" o wie heeft of weet voor ons een garage te huurof te koop in het Ramplaankwartier of à" Ëir""L .rg"r-
ing? Dorien Merckens/Ton postema, t.t.ài 17 08.
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riidende winkelwagen

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

2 keer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tel : 178212

Het juiste ADRES voor al uw

Garen en Voering
Band en Ritsen

Manchetten èn Boorden
Kniestukken

Hastiek

en nog

veel meer !

RAMPI-AAN 48 TELEFOON 2,1?A82

P. Bouchier

OFFICIEEL DEPOSITAIBE

'lPrzm gzKzpoïdngzn
rn Hztut<kig ftzuul3uil?

jiffi-
Irl. lll I RI:N \A\

RLIYSDAEI, :1,
blttTM uttl.th
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TABAKSS,EcIAATZAAx A. J. M. BISSCHOPS
OVERVTEN. ZIJLWEC 6. TELEFOON 277390

Uw adres voor de htere sigaren o.a.
De Heeren van Ruysdael'Balmoral 'Corps Diplometique'
Jugtur van Maurik'Oud Kampen'Huiftar - De Oliíant elc.

En niet l€ veÍgeten onzo eigon .,Guldon Zos" srgaren, reeds bo'
kend om do kwahlert en lage prrlzenlll

Tevens vor*open wt1 luxe adikoten, kranlerr, ltldschrilen, wenskaarlen, nal'

snppenkaarlen, bno on lolo en

STAATSLOTEN!!! koPrereno'25


