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Eón van de foto's die binnenkort in het iubileumboek Haarlem 7S0 * Ramplaankwartier gepubliceerd
wordt, zal ongetwijÍeld deze zijn. De huizen van Tuindorp ziet u hier nog in hun oorspron"kelijke staat;
rechts op de hoek is een gedeelle zichtbaar van bakker Eichhorn, dieiond 1g35 verhuisde naar
het
toen nieuw gebouwde winkelgalerijtje op de Ramplaan. De geparkeerde bakkerskar maakt deze
mooie
opname compleet!
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De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend
van 1 juli. De kopij voor deze
krant kunt u inleveren Vm
12 juni op de Hospeslaan 44
of Bloemveldlaan 40.
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=z= krant in de bus krijgt, is de lente van het jaar van de ruimtelijke ordening
De lente doet zich voor in de vorm van goed nieuws over het gebied langs de
Wi lem Dreesplantsoen.
I

5::-,s,c',laan
-- :-: - :-,,,s met betrekking tot de bouwplannen op
- - -:- :t
de Bloemveldlaan en de Elswoutlaan
'--- :: -s:3r
r ,,eTnomen via Radio Haarlem en/of uit het
- r . . - - l agblad Voor de volledigheid: er zal niet op dit
: rden gebouwd, bij de herziening van het
- :: - i
:::":-- ngsplan komt het op de kaart als groen/tuinge,',

: =: -':

:': .l-

, --r?n

percelen die nu worden verhuurd aan de bewonde Bloemveldlaan zullen aan die huurders te koop
aangeboden.

l'/ i I le m

Dreesplantsoen

: : naart heeft de rechter uitspraak gedaan in het
-:- it dat de Woningbouwvereniging Randstad had
=:-r:spannen over de weigering van de Provincie om
::- je Gemeente toestemming te geven een bouwver,--- r-,9 af te geven voor het gebied liggend in het Willem
-'.=splantsoen, grenzend aan Gilles Schoolmeesterlaan
-- : :ter Wantelaan. De rechter stelde de provincie in het
r: - alleen via een herziening van de ter plaatse
- :=rde bestemmingsplannen kan een dergelilk in: : =l-d bouwplan, met voldoende waarborgen voor
,
-

.:'aak van de betrokken burgers, worden behandeld.

-raar blij mee zoals u ook uit de vorige wijkkrant(en)

-=i

kunnen opmaken.

Bestemmingsplan
- - 3emeente heeft haar beroep over hetzelfde onder.'r': ra bovenvermelde uitspraak, ingetrokken. De drei, - I .an (woning)bouw op dit gebied is echter pas defini' :- , an de baan als dit, in het nieuw te maken ontwerq
: =.::nmingsplan, wordt opgenomen als (groen)
: -:=-leel van het gehele Willem Dreesplantsoen.

De gemeente is na de uitspraak van de rechter voortvarend van start gegaan met de ontwikkeling van het
ontwerp-bestemmingsplan. Zii is ingegaan op onze
oproep en heeft ons, evenals de Vereniging tot behoud
Willem Dreesplantsoen e.o., uitgenodigd om deel te
nemen aan de ontwerpronde. Het ligt in de bedoeling het
ontwerp eind juli aan Burgemeester & Wethouders ter
goedkeuring voor te leggen. Na de zomer wordt u in de
gelegenheid gesteld bezwaar aan te tekenen in de
officiële inpraakprocedure. Dit geldt natuurlijk ook voor de
wijkraad zelf.

Worden wij Bloemendalers?
Over een geheel nieuwe ontwikkeling, op het gebied van
de ruimtelijke ordening, heeft u op 1 april (het is overigens
geen grap) ook in het Haarlems Dagblad kunnen lezen.
De gemeente Bloemendaal is voor Íusie met Heemstede
en Bennebroek. Enkele daardoor verontruste Bloemendalers hebben voorgesteld eerst maar eens uit te zoeken
of de in 1927 door Haarlem geannexeerde gebieden niet
"terug kunnen" naar Bloemendaal.
Wij zijn, evenals de wijkraden van Oosterduin, de Krim en

de Stichting Belangengroep Zijlweg-west, benaderd met
de vraag hoe wij daar tegenoverstaan" Een antwoord
daarop is niet snel en eenvoudig te geven. Het vergt uitge_
breid onderzoek naar vóór- en nadelen.
De wijkraad Ramplaankwartier wil eigenlijk niet voor de
muziek uitlopen met een mening. Het lijkt beter eerst
maar eens een enqueite onder de bewoners te houden. U
hoort daar later in het jaar meer over.
Derk de Vries

Er wordt in het Ramplaankwartier hard gewerkt. Door de
week door Seignette, maar in het weekend door de
bewoners zelf. Onlangs is zelfs een ondergrondse hut
opgeleverd, compleet met tafel en kaartspet!
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Oké, oké. lk go wel noor de VSB.
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Nieuws van de Wijkraad
Oaarover sprake n zii

Werkgroep Verkeer
Zoals ieder jaar wordt er in onze wijk weer een schouw
gehouden. Dit jaar gebeurt dat op dinsdag 13 juni. Vertegen,,'roordigers van Gemeentewerken, Reiniging, Natuur

en Mrlieu en Politie ZW zullen samen met een paar
r,rrjkraadsleden door de wijk lopen en dan wordt gelet op
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-: de vergadering van 23 februari werd er uiteraard inoe
raan op het nieuws dat de plannen voor bebouwinc àn
;: Elswoutlaan door wethouder Schouten waren atg-el a
la!
- : \'ierkgroep gaf echter te kennen wel in f unctie te ,i,, ;: i,en, totdat duidelijk is geworden dat, in het vooronr,.,,
.'c van het bestemmingsplan, het gebied langs -1.
r s'.'.,outlaan als "groen-tuin gebied is aàngewezen
:e bijeenkomst van de wijkraad op 30 maart werd h=
op dat moment rond het Wilie-bekend. Haarlem heeft de procedu,=
rretrokken en er moel nu een nieuw bestemmlngspla:emaakt worden. De omwonenden blijven er clirect b
::trokken d"m.v. de Vereniging tot Behoud KaralÍ=.

:--iste nieuws
.-'eesplantsoen

,^,

de bestrating en het groen in onze wijk. ln dbze i,iilt<t<rant
vindt U een Iijst met eventuele aandachtspunten voor de
schouw. U kunt deze lijst invullen en voor eind mei inÍeveren op Ramplaan '101, Hospeslaan 44. We zullen pro_

beren de problemen r.s.m. de Gemeente zo goed mogelijk

op te lossen.

N.v.d.F.

*

«teainginzameting
voor "Mensen in Nood"

rllem Dreesplantsoen.

- r werkgroep Verkeer kondigde de eerstvolgend:
.chouw" aan, op 13 juni. Door middel van een invulbor

: e elders

in de krant) kunnen alle bewoners hun oD_ en

anmerkingen kwijt.
=

:

rK oVOr de herinrichting van het plantsoen bij de winkels
,,camou
n de laatste woorden nog niet gezegd.

Het

'iren" van de glas- en papierbakken staat hoog op het
,tte!

.-slotte kwamen o.a. de plannen van annexatie,
het her_
: --iraten van de Vlaamseweg, de boxen aan de Elswoul_

.:-

.

en de (binnenkort) verwijderde Íietsblokken bij dokler

=- Doorn op de Rollandslaan ter sprake.
-

- ret laatste nieuws bent
u altijd welkom op de verga_

-:'- r3n van de wijkraad, elke laatste donderdag van de
De agenda hiervoor vindt u enkele dagen daar' le wijkkast tegenover de Dekamarkt.
Tot ziensl

''.=- )

P

olilitlletearn
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Aan de wijkbewoners.

Zoals vele bedrijven een ,,pR,, man/vrouw hebben, is dit
mk het geval in het Politieteam Zuid-West. Het lijkt ons
nutliE zo nu en dan door middelvan een stukje in óit ntaO
u ,ian innf.ormatie te voorzien. Deze stukjes hebben dan
cete<krn,g op uw wijk en in relatie tot de politie. Ook kan
hfi ,.;":d1srnen dat sommigen vun u m*i een probleem
f,Eí§?;€Fl en daar een anlwoord op willen hebben. Dit zal
ciaJr . rurt blad behandeld worden.

Op zaterdag 6 mei houdt de Stichting ,,lrrlensen in Nood,,
weer een kledinginzameling, dit keer met als thema ,,ln
Goede Handen' Alle soorten goede en nog draagbare
kleding, schoeisel dekens en huishoudtextiel iijn *"lkor.
Wilt u alstubliefl de kleding in gesloten zakken aan_
bieden? Vergeet u vooral niet de schoenen per paar aan
elkaar te binden. Dus niet vergeten zaterdag 6 mei zullen
van 10.00 tot 13.00 uur bij de Hervormde Kerk aan de
Ramplaan de vrijwilligers weer klaar staan om uw kledinq
in ontvangst te nemen.

hierover aan mij toezenden Atthans ,ï [ïl-ï:,ï::rï
tellen. lk moet er echter aan toe voegen dat ik nief als
wijkagent fungeer.

Dringende zaken/problemen kunnen direct aan iedere
medewerker van het wijkeam (tel. 122165) worden
doorgegeven, zodat er clirect hulp kan worden geboden.
lk hoop met dit korte stukje te hebben aangegeven wat
de

bedoeling is.

John Koenderman, wijkteammedewerker Basisteam
Zuid-West, te|.122164
5
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Iiar,iiaan 125, Haarlem.
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smaker:1ke broodeterr?
Als u dicht rn de buuí van a6n van onze Oude Bacxe.s--rze^ *conl

'Dan zrl u helemaal gebakken'

HAARLEM
,-len. ,lrorr eslra;il I58 anrex crolssarlele
Kr-rlzrnqerst, 37 . lndrsr:hes1r 95 . Gen Spoorlaan 8
I lo,:t ge i-woerCSlraat 45 an neX CrorSSanlerle
Sr-houwlleslaan 47 annex ct orssanlerre
Bollandslaan 33 . l,,4arsstraal 't . Bakkerstraat I 6

HEEMSTEDE
Binnenweg :41 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT
Bloemen daalsestraatweg 85
OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Zllweq 24 annex crorssantele
Bakker Var Cer Vooren rxaaK van lrage eters grage sters
De roeD aan talel

"Van der \kroren. nog een sneel,e'
o
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au-',-

*

Herdenking van 50 jaar bevrijding

Op zondag 7 mei wordt tijdens de morgendienst
in de
Opstandingskerk aan de Ramplaan SO- jaar

Speefltufim

U"uri;Oint

SPBELTUIN^VERENIGIN(r

rerdacht.
=en belangrijk thema in deze dienst zal zijn:Wat hebben

Ce ouderen van de bezettingstijd en
van Oó Uevriiaing gef_
-eerd om.het aan jongere generaties door
te geven?
Aan de dienst, die om 10.00 uur begint, woràt
medewerk_
ng verleend door Onno van Dijk en-Wout Age,
die enkele

oodse liederen zullen zingen, en door Mirjàm
Korstlens

'lurt.

*
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Sinds maart 199S heeft de winkelgalerij er
een kleurige
:talage bijgekregen: tennisspeciaaÉaak'Xander
van dJn
3erg. Na een aanlal jaren als tennisleraar
bij ,,Duinvliet
3ewerkt te hebben, zag oud-Ramplaankwartierbewoner
Xander (25) zijn droom werwezenlijkt: een
eigen zaak

Z11n
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Er is weer wat te doenl Op woensdag 3 mei organiseert
"Speeltuinvereniging Overveen', eeri KinderbiÀgo
voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Een gezellige middag iret
vele
leuke prijzen, van 14.00 tot 16.0ó uur.-

Toegang: leden /.S,-, niet-teden
/.6,- , inctusieÍ timonade
en snoep. Attijd prijs!! Jij komt toch ook? Er is ptaats
voor
zestig kinderen, dus vol is voll

jarenlange ervaring bij reclamlbrr"uu
Dubbel AA

<r,,am hem overigens uitstekend van pas,
gezien de fraaie

.,ormgeving van zowel de binnen_ ais
Oe buitenkant

van
het pand. lrrlet diverse topmerken rackets,
kleding en

schoenen richt Xander zich uitsluitend
op de tennisslpoit:
Ieskundig advies draagt hij heel hoog in
het vaandel
-niek in Haarlem is zijn ,,3 uur bespaïservice,,: binnen
ieze periode is een racket gegarandeerd
klaar.
'^/rj wensen hem en zijn vrolw víarion heel veer
succes!
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van het licht

=-_andere reparaties en klusjes aan de fiets krijgt nu de
.
:

-.
'::

S,

-l!-u" wordt gegeven op dinsdagmiddag van 14.00
.6.00 uur. Er zijn
zes bijeenkomsten en heikost
/.2S.

ri meer inÍormatie, datum van aanvang en opgeven
-^t u kontakt opnemen met Caren van Remundt, Buurt_
::!ïrum de Til, Leidseplein 36 rd, 2013 pZ
.-

.

-2:

*
!

325014.

Haarlem, tel.

Vrouwengroep 25 Jaar

--

e n ko rt bestaat de Vrouwengroep
in de Til 25 jaar! Ter
:= =:enheid van dit heugelijkeleft willen
reunie
:'l:i seren Wij willen alle vrouwen die opwijdeeen
vrouwen:':=: cÍ bij de creatieve vrouwen zijn geweest, oproepen
:: -:aleren Wilt u aub kontakt opnemen
met Joke ter
::-' i: s2?]99 oÍ Buurrcentrum de Til, Caren van

-:- -':' iel 325014
:^ ,,,'J graag iveer in kontakt
€,::':.: s:ac aires en vrijwilligers. komen met oud

L

e Elflfimkert

iets-reparatie-cu rs us

:,or iedereen die wil leren en/of handiger
wit worden in
plakken van een band, in het reparóren

,

D

*

EU

._mn t m jim #f,

Activiteiten

É>-{*

De stichting ,,Vriend en van de
Blinkert,, organiseert t/m
luni 1995 de volgend e activiteiten:
Maandag 8 mei 20.00 uur, Kaarten
Nutsspaarbank
Donderdas 11 mei 1e.30 uur,
2rà."àïur,i z,so
D.insdag 6 juni 19.30 uur, Breedbeetd
Oiri e,so
lv4aandag

f

19 juni, Verkoop Cluistra
juni j 9.30 uur, KavLrscfrlp pers,

Woensdag 28

f .2,50

Wanneer U wilt deelnemen, dient
U dit vooraÍ aan de

receptie kenbaar te maken_

*

Loterij

Hierbij de winnende nur.nmers van
de loterij, gehouden op
1 apriltijdens de braderie in
De gtin[ert: '
beige
302, 330, 350, 391 , AZZ, AZt, Aql

groen

blauwgrijs

439,445,545,718

951, 997, 881
oranje 192, 195
Met vríendelijke groeten,
Mevr. C.J.L.M. van Gendt, directrice.
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Orchidee Haarlem BV
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Wilt u een lang houdbaar bloemetle mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE
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Prijzen vanaf f. 8,50
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'HET FRUITPflLEIS
Said

Ramplaan

42 tel:

242334

ook diepvriesgroente en Hertog ijs
grote sortering verse noten
wii nezorgen gratis!
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Bij het fruitpaleis alleen kraliteit

C. den Hollander
Sc hilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812
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9{et [ie;t'st ftpm ifrer naar niet

Ífleer.

A[[ren ak fict fiard.wnaít bop ilircg wcl.
frur in ons'-l,Ui[bm'Dree-tpl-ontsoen
wdt oP en nàer.

eens 'n

DaïL [1oor iftr{e bomen ['aar; íe tnrma{e
gerucfiten, zL)anflter ze weer íe u)esterstorm

fu66en te ducfiten. 9{un.steunen ert foeunen,
[toog írt [e lguinen [ret zucfiten.

Maar eeríer al'rurfue il7 ze arezen meer.
Sru[ 6en ifrtoen ueg7egdin, fret [eed te zeer.
Ifrfroorde [ret toert oofr- 6q 6[adsti[ ueer.
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Als we het verzet van de Vereniging zien als een ter,n smatch van 5 sets dan zouden we op dit moment kun.er
zeggen dat we twee sets gewonnen hebben.
De eerste set was de weigering, in juni 1994, van de P-c,vincie een beschikking (toestemming tot bouwen) af ia
geven op basis waarvan de gemeente een bouwvergur-

ning had kunnen aÍgeven. Hierover hebben wij reecs
uitvoerig verslag gedaan.
De tweede set wordt gevormd door de rechtszitting en de
uitspraak in respectievelijk februari en maart 1995 Op 22

Íebruari heeft de rechtszitting plaats gevonden, Onder,,,erp: het verzoek tol een voorlopige voorziening op bas s
waarvan:

. de Provincie alsnog een beschikking had moeter
aÍgeven,

. de Gemeente een bouwvergunning had kunner
afgeven,
. de Woningbouwvereniging Randstad tot bouwen zou
kunnen overgaan op basis van de reeds vele malen
1 I WRO-procedure.
De rechter heeft d.d. 08/03/95 inzake deze voorziening
bepaald dat de provincie terecht geweigerd heeft een
beschikking aÍ te geven. ln zijn betoog onderschrijft hij de
genoemde Art.

standpunten van de Vereniging.

.

voor een bouwplan van deze omvang (5 verdiepingen

.

bestemmingsplan wordengewijzigd,
de gemeente levert geen bewijs voor de stelling dat de

in relatie tot de omliggende bebouwing) moet

het

groenstrook Willem Dreesplantsoen-Rollandspad en
de bomen op het plangebied planologisch van minder

.

waarde zijn,

de urgentie (dat is een maatstaf op basis waarvan een
Art.19 procedure mag worden gebruikt) van dit bouwplan is niet aangetoond.

De Gemeente heeÍt het door haar aangespannen beroep
tegen de beslissing van de provincie, gezien de uitspraai
,,,an de rechter, één week
na diens uitspraak ingetrokken.

De derde set is ingegaan nu de Vereniging
fnet als de
lVijkraad) is uitgenodigd om deel te nemln aan het pro_
iectteam dat het ontwerp-bestemmingsplan gaat
ontwikkelen. De eerste zitting was al op 2g maart. ln dLze
Íase van de match zal de Vereniging opnieuw duidelijk
maken dat zij vast houdt aan haar uitgangspunt: het
gebied hoek Gilles Schoolmeesterlaan / pËter Wantelaan
mag niet worden bebouwd en dient in het nieuwe bestem_

mingsplan onlosmakelijk aan het Willem Dreesplantsoen
te worden gekoppeld. Naar verwachting is deze fase eind
lulr aÍgerond. Daarna volgt dan de inspraak_procedure
waarbinnen u en

ivil

bezwaar kunnen maken.

Voor de goede orde: het is nog immer mogelijk dat we
geen of onvoldoende gehoor vinden in deze fase. De
match rs namelijk beslist nog niet voorbij. Over wat ons
dan te doen staat berichten wij u in een van de volgende

,.',,ilkkrante n.
De ivinst rn de eerste twee

sets is niet vanzelf ontstaan.
Zonder uw steun was dat niet mogelijk geweest. Maar ook
tijdens de volgende sets kunnen wij uw steun, moreel en
of anderszins, goed gebruiken. Wordt lid, donateur of
sympathisant en bel M.van Elburg. telefoon: 243g1g.

W ij kkrant*eda kt ie kr ij gt

verster ki n g

Jacqueline Moerkerk, Bloemveldlaan 43,
gaat een
hand(je)
!9!p"n bij het maken van de wiltt<rant. Heet leuk
en nodig! Welkom, Jacqueline; *" *rft"n
er weer een
mooie krant van.

I
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Lood- en zrnkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale veruvarming
R rolerr nqen / ontstopóinoen
CompleÏe badkamer- ön
keu kenverbouwingen
Schoonmaken en

hyp. allergene
kosmetika
drog lr tcrlJ- prríumcrlc

onderhoud c v. installaties,
gashaarden, boilers,
gersers e d

BAKKER

E

Geen vcrcrrr;kosten

Blocnrendrrltcweg

301

Vraag vrilblrlvend ofíerte

ricnl«ansan@',

tussen zillv,eg en v h marinehospitaal

Loodgieters- en installatiebedrijÍ

OVESVEEN

Noorder Turndorplaan 54
2015 HL Haarlem
TeleÍoon 023-242343 ' / werkplaals 023-3251 92

023 - 27.74.00
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Al jaren organiseert Stichting Katholieke Jeugdraad Over-

Fietsersbond zoekt deelnemers aan
aktie veiligheid Zeeweg

De Zeeweg is zo'n weg waarmee het helemaal r.,er'keerd is gegaan. De weg werkt niet als verbinding
met het strand want bij mooi weer is het al gaui^u'
file. En hij is levensgevaarlijk. Zowel voor degenen
die erop rijden als degenen die hem proberen over te
steken. Er gebeuren zoveel ongelukken, dat je op een
beetje mooie dag in het Ramplaankwartier onopho.rdelijk sirenes hoort. Onder de vele slachtoffers zlrook veel dodelijke.
Ouders met kinderen die een wandeling maken Co:r

het Brouwerskolkpark en dan proberen over te st:ken naar de l(ennemerduinen (l(oevlak), of die cp ce
fiets naar het Spartelmeer willen, kennen het hope :ze wachten om veilig aan de overkant te koÍ.:^
maar al te goed.
De situatie op de Zeeweg heeft op dit moment

van een Aztekenritueel waarbij de

n:.'

zonaanbidde.s

mensenoffers brengen dan aan een behoorlijke re,voersvoorziening in een beschaafde maatschapplt

De Fietsersbond enfb die verkeersveiligheid \,o.'
fietsers hoog in het vaandel heeft staan, heeft na
mislukte pogingen om hier dmv overleg wat aan te
doen nu besloten aktie te gaan voeren. ln he:
Ramplaankwartier zijn vast wel mensen te vinden d e
hieraan mee willen doen. Een aktie op de Zeeweg ,s
een linke zaak en daarom wil ze er eerst met gei'nteresseerden over praten om de meest geschikte aktievorm te vinden. Wie hieraan mee wil doen is van
harte uitgenodigd.
kafe-restaurant Carthage

Plaats:

op

toesteken wanneer een kind iets niet

luk enz... Bovendien

behoelt U het niet alleen te doen. We streven naar een
team van tenminste 4 leidinggevenden, waarvan er gelukkig nog twee zijn die al van wanten weten en U wegwijs
kunnen maken. l\ilocht U eens een keer verhinderd zijn,
dan is dat geen probleem, er zijn dan nog altijd 3 leidinggevenden op de bewusle clubavond aanwezig. Een collectieve verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid is door de Jeugdraad gesloten bij een verzekeringsmaatschappij.

Aanmelding als leidster voor de Hobbyclub kan telefo,
nisch of schriftelijk geschieden bij:
I'ulevrouw J.G.lV. Roozen*Besteman, Oranje Nassaulaan

-5 tel. 276437', of lVlevrouw E Vlaskamp,

Noordertuin-

Jorplaan 38, tel" 242521

ie

aanvangsdatum voor

de hobbyclub is

donderdag-

a';ond 5 oktober 1995.

*

Wie wit er ruilen?
nodigen u uit mee te doen aan een uniek ruilsysteem.
Als u een hobbie heeft en die graag in wilt zetten voor
eenander. in ruil voor een klusje dat alsmaar blijft
irggen dan.
Als u uw kennis/ervaring wilt overdragen en graag uw
ramen eens gelapt wilt hebben. dan...
Als u het preltig vindt om te tuinieren en dat ook voor
een ander wilt doen, in ruil voor iets dat anders niet

','',/i1

.

.

.

dinsdag '16 mei, 20.00 uur.

.

lnlichtingen:
l(arel van Broekhoven, Hospeslaan 49, Tel 245876

binnen uw bereik ligt, dan...
Lrent u degene die zich bij ons kan inschrijven. Onze

ii,

1 -l'/

?\'É

\r N\\\\\N

veen een timmerclub en een hobbyclub voor kinderen
van 8 tot 12 jaar in Het Zijltje, Korte Zijlweg 9a.
Helaas heeft de hobbyclub in het seizoen 1994-1995
geen aktiviteiten kunnen ontplooien wegens gebrek aan
voldoende leiding. Ook nu is de leiding wat summier en
kan nog best met enkele dames worden aangevuld.
Wellrcht zou een moeder of ouder zusje in de gelegenheid
zijn ons te kunnen helpen door U als leidinggevende op te
geven. De clubavonden zijn op donderdag van 19.00 tot
20.30 uur gedurende de maanden oktober tim maart. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen clubbijeenkomsten.
U hoeÍt als leidinggevende echt geen opleiding te hebben
gevolgd tot het leiden van de Hobbyclub. Het bepaalt zich
tot het houden van toezicht, het hier en daar een handje

de

Botermarkt

Datum en tiid:

Sticnting Kathotieke Jeugdraad

'',,^,,rnkel

staat open voor mensen die: én iets vragen, ón

iets aanbieden. ln principe zijn alle diensten gelijkwaardig
aan elkaar lets voor iemand doen en in ruil iets krijgen, is
de basis van dienstenruil. Dienstenruil is voor werkenden
en niet-werkenden, voor poetsers en leraren, voor doeners en moeders, voor mannen en ouderen, kortom voor
iedereen die tijd en kosten wil besparen. En natuurlijk:
voor iedereen die wil ruilen"

r.L
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Br rru op Dr nEIS
DAN VFBVUII JF

I

De Dienstenruilwinkel is telefonisch bereikbaar:
tel. 365200 I 359220,Simmy Witteveen, Petra Strootman

N Ts
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TExACO

Texaco SelÍservlce Stailon

UNIE INKOOP

W. G. POTZE

COMBINATIE
HAARTEM BV

Vlaamseweg 2. 20tS OA Harrlcm

Tel.023-244089

.- .^.2.'
:

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

,

--:

i:!

2f51 lV Overveen

--.-1

AL MEER DAI,. ] 5 O,1O GEZINNEN PHOFITEREN
REEDS VAN IE- - C _KOBTINGSPASJE. MET
DEZE

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

PAS KAN MEN iI"''.'=AS ÏEGEN 1O% KORTING BIJ
TAL
'r -.:.rr-:t,,í E C VOORDELIG INKOPEN DOEN. E]== ":,.,:i-,{A. KBIJGEN DE LEDEN
HET U.l.C- l'\
S --_ S3ESTJUFD BOORDEVOL
:=._..._^_
INFORMA;;E=-,',
:,==_ :::
Àr.ii- iEN NIEUWE

VAN WINKELS

ADRESSEN

Wherever you go,
go Texaco

-'. :'_un DAN ONDEH_

ALSUOOK_],
STAANDE

B]',

=DE IZONDER POST_
:'. =_]
ZEGEL) r\.A,l= -:
,'. _ _ -JNUMMER EN U
KRIJGT PEA :' J:1',l:
CinT DE JAARCONTRIBUTIE S S-- :--: -:- -===

A,L\}IELDL\-GSBON

futillPUr

Unie Inkoop Combinatie
..............vmflcrísr

Ramplaan 24a
2015 GW Haartem
Teleíoon: 023 - 24U g2

Wij hebben dagetijks teuke aan
biedingen in bloemen,
bloeiende en groene planten.

tr

Wij maken dagetijks btoemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wij gratis.

f,

Wiizijn gespeciatiseerd rn
hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

f

Tevens leggen wij de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanting.

0

Wii hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

O

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR,

dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatíef
zaken doen.
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Aannemers,an onderhoudswerk

HAARLEM 023-317644

BRENG KLEUR VOOR JE DEUR
De gemeente organiseert dit vooriaar onder de
naam "Breng kleur voor.je deur" een grote actie
om ons te stimuleren onze woonomgeving
schoon, groen en kleurig te maken. Dat kan op
verschillende manieren: biivoorbeeld door het
opknappen of aanleggen van een voortuin, geveltuin, balkontuin, het onderhouden van een stukie
grond rondom de boom voor ons huis of van een
stukie gemeentegroen. In ieder geval: dicht bij
huis. Om dit te bereiken is de actie opgedeeld in
verschillende onderdelen: de brochure "Breng
kleur voor je deur", de informatieve plantenmarkt "Natuurliik Tuinieren", informatie-avonden over tuinieren en de tuinenwedshijd en Open
Tuindag.

Wie heeft de mooiste tuin, balkon of straat?
De KMTP keurt voor deze wedstriid van half
mei tot half juni alle wijken van Haarlem. De
keurders keuren in vier categorieën: balkontuinen, geveltuinen, voortuinen en (gedeelten van
sffaten), Zii bekijken alleen de gevels, tuinen en
balkonnen die vanaf de straat zichtbaar zljn. Een
deskundige jury kiest vervolgens uit de door de
KMTP geselecteerde balkontuinen, geveltuinen,
voortuinen en straten de mooiste objecten. Langs
deze objecten wordt

op I juli eerr tietstocht

georganiseerd.

Fietsroute langs het stadsgroen
U kunt deelnemen aan de Open Tuindag en op

1

juli
Win aantrekkelijke prijzen met de Open
Tuindag!
U kunt aantrekkeliike prijzen winnen als u uw
tuin, gevel, balkon of straat extra mooi opknapt
met bloemen en groen. De gemeente organiseert
samen met het Haarlems Dagblad, de afdeling
Haarlem van de Koninkliike Maatschappij voor
Tuin- en Plantkunde en tuincentrum Bakker Myriantha onder de naam Open Tuindag een tuinenwedstriid.

STICHT]NG
rk ,!
q:à

{r

Ëi

\^ANITAS

langs de mooiste straten, balkonnen, gevels
en voortuinen in Haarlem fietsen. Misschien is
uw tuin zelfs wel opgenomen in deze tocht. Alle
deelnemers aan de fietstocht krijgen een plant
cadeau. U kunt door het uitbrengen van uw
stem bovendien bepalen wie uiteindelijk een
prijs verdient. De hoofdprijs is een door de
NZH gesponsorde tuinenreis naar Engeland.
Tuincentrum Bakker Myriantha stelt als tweede
prijs een prachtige tuinset ter beschikking.

Aanmelden hoeft niet, mag wel
AIs u uw tuin opvallend mooi aankleedt, doet u
automatisch mee aan de tuinenwedstrijd. De
keurders van de KMTP keuren namelijk alle
tuinen in Haarlem. Misschien wilt u echter extra
de nadruk op uw tuin leggen of bent u bang dat
uw straat, gevel-, balkon- of voortuin vergeten
wordt. Aanmelden kan tot l juni telefonisch bif
de Milieubel (tel. 114545) of het Gemeentelijk
Pub lieksinformatiecenfu m (e1.113300).

STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS
zoekt
lieve gastmder woonachtig in het
Ramplaankurartier voor een baby.
De opvang moet ingaan + 19 juti op de ma,
di en wo van 09.00 t/m 18.00 uur.

Lijkt het u leuk om tegen vergoeding

op

deze baby te passen l
Bel dan naar Anneke Schouten 020 -6262445 op;
ma/di:13.30 - 16.00 uur
wo/do:10.00 - 12.30 uur

detr/o

&

40
IJ

BELASTINGEN fi
a a

/

ADMINISTRATIË.

UV/ PROBLEEM ONS VÀK

DÍÍT ÍTO6TIR

Eoehrhoordens

ilp

riidende winkelwagen

BEL 023

voor : - melk

- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit

- 24L258
33 HaeÍleffi

HAPPY'S EïETI#Jq\Y CORNER
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Z keer per week
bii U in de straat
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TEVLER COLLEGE
OFFICIEEL DEPOSITAIBE
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A. J. M. BISSCHOPS

OVEBVEEN .ZIJLWEC 6. ïELEFOON 277390

.WORDPERFECT

#s

Uw adres v@t de botore sigaren o.a.

woRD (onder

5.1/6.G

wintlowst

De Heeren van Ruysdael 'Balmoral 'Corps Diplomatique'
Jugtur von Maunk'Oud Kampen'Huiíkar'De OfiÍanl etc.

SPREADSHEET

En niet ts v€Ígolen onze eigen ,,Gulden Zes" sigaren, reeds be'
kend om de kwalitert en lago prtlzenlll

€ASISCURSUS EXCEI.

Tevens vorkopen wij luxe anikelen, krsnletr, tridschnllon, wenskaarlsn, naL

ilnppenkaaden, lotlo en lolo en

STAATSLOTEN!!!

kopreren 0,25

(onder llulndowsl
aanvang begin mei

Info: lvEAo, overboslaan 26
Heemstede, 025-288757
14
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de Houtvaart

Vienden van

De openingstijden zijn:

.

*'r

maandag Vm vrildag 07.00 - 08.30 uur en 10.00 11.30 uur: gereserveerd voor de Vrienden van de
Houtvaart,

.

zwEwsetzoEv NADERT

maandag Vm vrijdag 12.00

13 mei is het zover. Dan kunnen de zwempakken weer uit

.

luchtzwembad de Houtvaart weer wijd open voor een seizoen lang zwenplezier voor jong en oud! Het seizoen
loopt t/rn 3 sePtember.

.

de motteballen en gaan de deuren van het open-

.

-:'f s ::l ntet, maar het wordt wel al tijd om
een voilrl: . z:--lement in de voorverkoop aan te

Zover is t-::

-

16.00 uur. Bij de Houtvaarl ztjn ook leskaarten

te koop.

I
I
I
I
I
I
I
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Als het slecht weer is en de Houtvaart daarom dicht is,
kan het abonnement gebruikt worden voor een bezoek tijdens de publieksuren aan de overdekte baden het Boerhaavebad en de Planeet.
Wij wensen u een prettig zwemseizoen toe!

_
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invulbon

Naam, adres of telefoonnummer (niet verplicht)

Buurtschouw
U kunt dit strookje uitknippen, invullen
en afleveren op
Ramplaan 101 of Hospeslaan 44

1

Gaarne vóór 31 mei 1995
:.arover u klachten

heeft. Meldt a.u.b. ook de locatie en geef een toelichting

t

tr

atingen
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tr
tr
tr
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,{en of putten
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kantooruren) of 2761 56.

O" abonnementsPriizen zijn:
. jonger dan 16 jaar en ouder dan 65 iaar: f ' 50'70 (na
ztls: f .63,35)
. van 16 tot 65 jaar Í' 65,50 (na 21t5: I 82'00)
rl. is ook een familieabonnement. Het eerste lid betaalt
volle priis. Het tweede abonnement in dat gezin krijgt
kortinq ian2}"/",de derde 40"/o, enz'enz'

rrt

18.00 uur en 19.00

Vrienden van de Houtvaart kunnen dus op de speciale
uren 's morgens zwemmen. lt/laak gebruik van die mogelijkheid!! Steun de vereniging Vrienden van de Houtvaart.
Ítlede door haar inzet blijft het zwembad open.
Contributie: minimum l. 5,- per yaar, op giro 20.32.993
t.n.v. Vrienden van de Houtvaart, Haarlem. Jeugdleden t/
m 15 iaar f .2,5O per jaar. Akttef meedoen kan ook (kassadienst, toezicht, schoonmaak, etc.) bel: 314185 (tijdens

schalfer :' =:^ 'ar,iiie-abonnement met extra kortingen.
De vc':'.?'.r-,p,,,an abonnementen vindt plaats 10 april
Ln 2' -e rD o.a, de volgende adressen:
. t,'-' -'a:turenhandel Bouchier, Ramplaan 48
. 7,',:mbad De Houtvaart van 9 mei llm 21 mei van
' 2 c0

-

20.30 uur: rekreatief zwemmen voor iedereen.
zaterdag en zondag: 11.00 - 17.00 uur: rekreatief
zwemmen voor iedereen.
Nieuw dit jaar is het naturistenzwemmen op zaterdag
van 8.00 - 9.30 uur.
.1
zondag 09.00 - 0.00 uur: trimzwemen voor de Vrienden van de Houtvaart.

-

Z:n:,19 klni I overgaan op een ander velpapier

fl

--

NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.
\.
I

Openingstijden: maandag t/m vrijdag:9.30

-

I

7.30 uur, zaterdag: 9.30

NS Reisburo Haarlem,Stationsplein ll.Tel.023 - 31 73

Í
I

C)^/NS

14.30 uur.

ll.

Reisburo. Daar boek je de hele wereld!

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 jaar ?

Tennissen doe je s wWers

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?
Dan kan je bij ons:

a

a a

na,

Vlotten bouwen, pionieren, hikes lopen/Íïetsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere
dingen leren en doen !

1

l

Dit alles met iq4gq49 van je eigen leeftiid

en onder dèskundige laiding

-
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PA DVI NDERSVE REIYIG]NG

CAMERON§-DU INZWERUER§
Overveen

Voor
Welpen
Verkenners
Rowans
Bel voor informatie:
Welpen 7 tlm
laar
Fred Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I I Um l5.iaar
I lonorc Collct 023 318489

ll

Kom eens kijken

.g{';;t;'i:yii:,'i!;i:,::t;::ï"P
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Camerons-Duinzwervers
Duinlustweg 20
2051 A^ Ovcrvccn
(Ilii Kraantie lek)

\/

Camc«rns-l)uinzwervcÍs sinds I 92l

Telefoon 023 2442 l0
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Dok - Rioleringrwerk, Lood'cn Zinkwerk, Sonitoir - CV Gor - Woter

l-.

.^J mÍ,pf

rnformd[to

nl

\:

::.

:.

,

