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ln "Een kabinet van Haarlemse Gezichten", Alphen aan den Rijn 1968, vonden wij deze afbeelding
van "Blekerijen aen de durlnen gelegen". Hoewel de exacte locatie natuurlijk niet aan te geven is, vonden wijdeze ets uit een gebied dat door een zo groot aantal blekers bewoond is geweestimeer dan de
moeite waard. De maker ervan is claes Jansz. Visscher (1s97 16s2).
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Wijkkrant
Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk
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240896
245096

Wijkraad

Postbus 6158
l

2001 HD Haarlem

Vries
Elshoff
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Voorzitter/Secr.: Derk de
241915
Penningmeester: lrv
240896
Milieu: John
248228
Ruimtelijke ordening: Rob Kuling 243262
Verkeer: Nico van der
246227
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Stichti ng Ram plaankwartier
VSB' Bank:
84.82.63.030
Gironummer

Bank:

Wijkverpleging en
Kruisvereniging

2459

1
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Politie
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Al,

h", huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordt
verkocht, is dot notrrurliik een renelende erwring. Doorom
zorgen wii, dot u ol nret [,e* o",tbip
*elke huizen nieuw in
"reet
de verkoop ziin ge&omen t'htuurliik oÍgeslemd op uw
Íinonciële middelen en u!í *enseÍr-

tur

Zo kunt u ohip ols éàr

Wijkteam Zuid-West

Alarmnummer

122165
06-'t

Belbus

de eersln ol,E lcgge l en een bod

'.ritbrengen.

1

152666

Dit is slechts éàr wn de.oordden vcn onze rervice, om uw
oonkoop of ve*oop succesvol

Oppascentrale
Emmy Verbeek

241734

.

24 uur bereikboorlreid í""k op zoterdog)
dus zeer wiibliivend

r géén entreeÍ<osten,

en toxoties

246333
Bel ons voor een

*
De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van
21 oktober. De kopij voor deze
krant kunt u inleveren Vm
2 oktober
op de Hospeslaan 44 ot
Bloemveldlaan 43.
2

nroken.

. zeer snel moken vun ofsproken, bezichtigingen
. begeleiding bii finonciering en beleggingen

Wijkgebouw
Speeltuin Overveen
Peuterspeelzaal
Croesenstraat 51
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U kunt nomeliik oltijd re&enen op:

'r:1b lrende kennismoking 023

- 247363.

Vo n Regtp ren
M o ke loord r; o.g.

mr

"omdot u niet elke dog een huis koopt,,

G. Schmlmesterlo on 2ó,

2A
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5 EM Hoorlem, tel 023-241 363, lox 023-2 4 4923

Goede Tijden, Slechte Tijden
-=;=::--::-:s:- . onzewijkhebbenietswegvaneenaÍleveringvanGoedeTijden,SlechteTijden
:a: dit stukje in elkaar wordt gesleuteld, regent het. Na een historisch droge zomer is
'===- : : ta: t,€nt te worden vermeld. Zelden stonden de tuinen et zo droog bij en was het gras zo
-=:
-,

::--^^^h^1rt
- z tJ
dus tot de GoedeTijden. GoedeTijden beleven wij ook bij het gebruik van de
-gl UL
--'*..r,.g. de oprijlaan van het Ramplaankwartier. Hobbels,ribbels en kuilen ziln verdwenen.

-: l:

Slechte Tijden kan gerekend worden dat op het ontwerybestemmingsplan nog immer de hoek
in het Willem Dreesplantsoen als bouwlocatie is ingete-=- Er is echter nog steeds hoop; het spel is nog niet uitgespeeld. Een Slechte Tijden is ook de
:--lslnap die dhr.P.H.Schouten, wethouder R.O., had voor de bewoners van de Bloemveldlaan. Zij
::-ar:n zich nu op (de noodzaak tot) gemeenschappelijke actie.

: = :- 'vVantelaan / Gilles Schoolmeesterlaan

I

- -s nu nog de hoop uit te spreken dat de hoeveelheid regen die dit najaar gaat vallen zodanig zal
=: ta: ,,vij ook achteraf nog kunnen zeggen dat regen tot de Goede Tijden behoorde.
=

ln memoriam Piet Bouchier
--

Daarover spraken zii

:-r radat de vorige wijkkrant was afgeleverd, bereikte
s ret droevige bericht dat Piet Bouchier zeer onver-

--li rvas overleden. Net zoals u allemaal, waren wij ook
r::" rntdaan. Piet Bouchier'.2ó lang al in ons midden, zó
,,

:- 3 a

,

bijna onmisbaar in ons Ramplaankwartier met zijn

a-,-,,ennis en service.

-:. rn 1936 het winkelgalerijtje op de Ramplaan werd
:=,pend, begonnen ziin ouders als filiaalbeheerder van
:= ::enmalige bekende Leidse firma Van CleeÍ met de
-- ;..'Íacturenverkoop
- iets wat zij 30 jaar met zeer grote
--=.,',aamheid zouden blijven doen. Op 1 januari 1966
-:- zcon Piet, die tot dat moment als stoffeerder bij Van
al 17 iaar zijn strepen ruimschoots had ver- . .:rboden
: =- I re zaak over. Oudere buurtbewoners zullen zich
- : ,','el herinneren, dat o.a. het "ladders ophalen" uit
.- -.::n één van zijn specialiteiten wasl...
... ías

heeft hij "zijn" 30 jaar niet mogen volmaken, hoe:=='2,1n vrouw en zijn drie zoons hem dat ook gunden.
"'=.-,,JV/ Bouchier en haar kinderen willen ook via de

' - -'ant graaE laten weten hoezeer de vele, vele reakties
-.- ^erben gesteund in de afgelopen moeilijke tijd. De
- --r: nge, maar ook de vele lieve schriftelijke rouwbe"- - -l=r zrjn hen tot op de dag van vandaag een grote
"' :' - :ult er ongetwilfeld begrip voor hebben dat niet
:.
:,:' :p even korte termijn een antwoord kan ver--:.'?a t nog door! Elke donderdag en vrijdag van
-, en van 14.00 - 17.30 uur, en op zaterdag
, - 'a 110 uur kunt u terecht voor al die noodza-

:r zoals u die als vanouds gewend was te
aarschaffen bij firma Bouchier

.-

r=
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e Bouchier veel sterkte toe in

Al is het al weer een tijd terug, toch heeft u nog recht op
een korte samenvatting van een aantal punten dat op de
wilkraadsvergadering van 29 juni aan de orde is geweest.
De wijkschouw van '13 juni wordt nabesproken: met het
verbeteren van het wegdek is zelÍs al begonnenl Als het
moet, kan dus veel toch snel gebeuren.
Uiteraard wordt lang stilgestaan bij het nieuwe bestemmingsplan voor het Ramplaankwartier. Veel bewoners, die
gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging meningen en
suggesties te geven, brengen hun standpunten naar
voren. Een greep:

.
.

.
.
.

voorkoming "racebaan" Ramplaan;
voorkoming overkapping tennisbaan;
meer eenrichtingsverkeer;
meer mogelijkheden voor de Dekamarh;
bouwkundige verandering van de Blinkert.

Uiteraard is dit slechts een greep uit vele zaken. U bent
van harte welkom op de eerstvolgende vergadering van
donderdag 28 september om 20.30 om mee te praten
over uw wijk. Let op de aankondiging in de wijkkast!

de

Wijkraad en redaktie

3

NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.
Openingstijden: maandag um vr tdag 9 30
t

-

17.30 uur, zaterdag: 9.30

NS Reisburo Haarlem. Sul'onspiein I l.Tel.023 -
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Reisburo. Daar boek je de hele wereld!
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Nieuws van

de Wijkraad
I

ormatie-avond Bloemveldlaan

nf

augustus j.l. avond heeft wethouder P.H.Schouten,
: ;estaan door dhr. A.Hes (grondzaken), dhr. J. Ruben
: 3 I dhr. M.Bakker (R.O.) aangegeven hoe men zich
':- sladhuize voorstelt dat het eigendom van de tuinen
- . ergaat van de gemeente naar de bewoners. Duidelijk

-:,

2-1

"',:r'd dat.

.

Kteurptaat

De zomerse kleurplaat uit de wijkkrant nr.3 heeft vier héél

verdiende prijswinnaars opgeleverd: Merel van Vliet,
Fenna Meijers en Roos en Maaike van de Grieqd. Gefeliciteerd, dames! Jullie prijsjes hebben jullie inmiddels al
gekregen. Hoe goed jullie je best gedaan hebben, kan
iedereen zien:de tekeningen hangen in de wijkkast.

ondanks het feit dat de tuinen opnieuw zijn ingemeten, er toch nog enige onvolkomenheden omtrent erÍscheiding zijn te corrigeren;
nog nader moet worden uitgezocht hoe het recht van
overpad kan worden gewaarborgd in de nieuwe si-

.
.

*

tratie;
de grond wordt verdeeld in twee stroken: een strook
van 15 m. langs de sloot wordt aangewezen als tuin
ter bescherming van het karakter van de Elswoutlaan
(daar zou slechts onder bepaalde voon'vaarden een
erÍscheiding mogen komen) en, een strook tussen
deze tuinstrook en de originele erfbegrenzing achter
de huizen die een erffunctie (waarop eventueel nog

.

.

gebouwd zou mogen worden) zou moeten krijgen:
de gemeente op haar kosten een groensingelgracht
wil aanleggen langs de sloot waarvan het onderhoud
na een jaar naar de tuineigenaar zou overgaan;

men uitgaat van een volledige deelname aan de
eigendomsoverdracht van alle Bloemveldlaanbewo-

\

ners met tuin aan de Elswoutlaan;

.
"

.

!

de wethouder zich, voordat duideliik is dat dit niet het
geval is, beslist niet wil uitlaten over alternatieven;
de op deze avond genoemde vierkante meter prijs
voortkomt uit de "Nota grondprijsbeleid" en dat daarop
niet kan worden gearbitreerd;

t

de hele procedure zo is opgezet dat voor 1 januari

o

1996 de overdracht kan hebben plaatsgevonden

ln het informele deel van de avond kwam men overeen
dat:

.
.

de genoemde prijzen hoger lagen dan men had verwacht;

alhoewel men wel in kon zien dat voor Haarlemse
begrippen de prijs niet onrealistisch was, men de verhouding tussen de prils van de tuin en die van het
laarbij behorende huis wel degelijk buiten proporties

.:nd.

. gezamenlijke

aanpak, i.s.m de wijkraad, richting de

:=-rreente de voorkeur verdiende boven een individu-

:: aanpak;
. ::- :,',eede avond nodig was om deze aanpak nader
--
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BoeX over het RamPlaanl<wartier

Hier volgt de stand van zaken tot op dit moment wat
betreft het boek over het Ramplaankwartier. De makers
zijn (ook in de vakantieperiode!) druk bezig met de
bewerkingen van de teksten, de indeling in hoofdstukken
en het uitzoeken van het illustratiemateriaal. Het belooft
een mooi uitgevoerd boekwerk te worden! Nog steeds is
het de bedoeling u in november de eerste exemplaren
"aan te bieden". Over de wijze van kopen of bestellen
wordt u in de volgende wijkkrant geÏnformeerd.

gebouw, Croesenstraat
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
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Uitstekende keuken
7 Cagen per week geopend
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Rampiaan i25, Flaarlem
Teleíoon n urruner; 023-210532
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, amakelijke broodetcn?
Als u dicht in de buuí van s€n van onza Oude Backershuyzen woonl

'Dan zit u helemaal gebakken'
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HEEMSTEDE:

-,,

., -aal I 58 annex crolssanterie
-''. :-. lndlschestr95.Gen SOoorlaan 8
' ,-j. .aat 45 annex crorssanterle
'- :: ::- .17 anneX crotssanter!e
, -.- i : . i\,,,larsstraat 1 . Bakkerstraal i6
. : .'^ ex at'orssanlerle

Binnenweg I40 annex Konditorei restauíanl
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85
OVERVEEN:

Nieuwe Diember

-

Bakker Var Cer Vooren maakl van lrage eters gÍage eteís
De roep aan laÍel
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"Van der \boren. nog een sneetie'

Bloemendaalseweg 247
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Steu npu nt Ouderen Zuid-West

*

Open Dag

Sreunpunt Ouderen Zuid-West, v. Oosten de Bruijnstraat
hoek Westergracht, heeÍt op woensdag 13 september

.

=en Open Dag voor Ouderen van 55 jaar en ouder. Al

'aat

aktiviteiten worden gepresenteerd: o.a. volks:ansen,stijldansen, gymnastiek, maar ook op creatieÍ
;ebied b.v. kantklossen en nog veel meer. Misschien is er
:ls bij waar U interesse voor heeft. Komt U gewoon eens
angs. De Open Dag begint om'10.00 uur en eindigt om
'6.00 uur. Het programma vindt U vanaf eind augustus op
tet Steunpunt of in de wijkkast, tegenover de Dekamarkl
leeft U nog vragen, dan kunt U bellen: Steunpunt Ouieren Zuid*West, tel. 32 42 61.

*

Tetefooncirkel

aet Steunpunt voor Ouderen Zuid-West heeft nog plaats
rm een aantal deelnemers te plaatsen in de telefooncir.el

Wat

is een

teleíooncirkel? Een groep ouderen die

edere dag per telefoon even contact met elkaar heeft.
lus ook in de weekeinden, tijdens vakanties en feestda-

O u derenco

ntact Overveen

Zoals gebruikelijk ontvangt u hier weer het programma
van het ouderencontact. De aÍgelopen zomer is mooi
geweest wat het weer betreft, dus iedereen kan uitgerust
en met goede moed weer aan het nieuwe seizoen beginnen.

Het programma voor de najaarsbustocht is nog niet
geheel rond,maar daar krijgt u tijdig bericht van. Hopelijk
bent u weer allen present in de sociëteit en mogen we ook
vele nieuwe gezichten welkom heten.
Dinsdag 5 sèptember:
Bedevaart naar Heiloo. We vefirekken om 9.15 uur
vanaf de kerk en d_e winkelgalerij aan deRamplaan.
ledere dinsdag in se,ptember en oktober:
Sociëteit in 't Zijltje'van 14.00 - 16.30 uur. U kunt
kaaften, handwerken, rummikub spelen of zomaar
gezellig praten.
Dinsdag 24 oktober:
Lezing over Haarlem 75O jaar bestaan, door de
heer C. van Andel. De dia's hierbij vertonen
beelden van hofjes en plekken die thans niet meer

bestaan.

jen
Wat is het doel van een teleÍooncirkel?Door het maken
.an een dagelijkse "telefoonronde" letten de deelnemers
aan de cirkel op elkaar. Als de telefoon niet wordt

rpgenomen, wordt ogenblikkelijk de begeleid(st)er van de
- rkel ingeschakeld. Die gaat dan poolshoogte nemen.
Itat geeft een veilig gevoel, want door het telefooncontact
,',,ordt U dagelijks bereikt.

I

f

'/,'

Hoe werft een telefooncirkel? Een van de begeleiJ st)ers belt de eerste deelnemer op. Die belt de tweede
leelnemer, de tweede belt de derde, enzovoort. De laatsie belt de begeleid(st)er op en zo sluit de kring.

:eriodiek wordt er in het Steunpunt voor Ouderen Zuid,','est een plezierige bijeenkomst georganiseerd voor alle
:e-olnemers en begeleid(st)ers aan de cirkel. Hierdoor
,',:rdt de band versterkt en ziet men elkaar (weer) eens.
: s U meer wilt weten, U zich wilt opgeven om mee te
::en. U iemand weet voorwie dit geschikt is, of er eens
'-stig over wilt praten voordat U zich op geeft als deelne-

-:r

neemt U dan contact op met het Steunpunt voor
Zuid-West, van Oosten de Bruijnstraal2, 2014
-aeren
,

: -laarlem, teleÍoon: 32 42 61 tussen 9.00 en

.l
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0.00 uur.
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SPEtrLTUIN

*

VERtrNIGIi.{G

Zomeractiviteiten

ln de maanden juli en augustus zijn een aantal geslaagde

a

activiteiten in de speeltuin gehouden. Zondagmiddag 2
juli was de Sport- en Spelmiddag. Ruim honderd kinderen, 20 vrijwilligers en zeer veel ouders waren aanwezig op dit leuke evenen:.ent. Springkussen, veel

,Èi

$

spelonderdelen, schminken. limonade en poffertjes stonden borg voor een leuke middag Mede doordat er veel

ouders waren gekomen, heerste er een sfeer van een
gezellig wijkfeest. Volgend jaar zal er zeker in het laatste
week-end voor de grote vakantie weer een sporl- en
speldag worden gehouden. Misschien het begin van een
traditie?
ln de eerste week van de grote vakantie trad voor ruim 60
kinderen het jeugd theater Prik en Co op. Onder het genot
van limonade en snoep was dit een leuke middag.
ln de maand augustus was er wekelijks een knutsel-spel
activiteit. ln totaalzijn er zo'n 100 kinderen bezig geweest
met plakken,knippen, tekenen, spelletjes en lekker spelen
in het zwembad (wat een luxe met een warme zomer!).
We zijn momenteel al weer druk bezig voor het opzetten
van activiteiten voor de 2e helft van 1995.

*

Speettuin toezicht

ln de maanden juni en juli heefi onze vakantiekracht Thijs
Voordewind iedere dag de speeltuin onder zijn hoede
gehad Hij heeft veel kinderen "op bezoek" gehad en veel
speeitoestellen opgeknapt. Helaas is onze vaste toezichthoudster nog voor langere tijd ziek. Om de speeltuin toch

gewoon open

te hebben, wordt momenteel

regelmatig,

door bestuursleden, de speeltuin geopend, Er wordt hard
aan een structurelere oplossing gewerkt.

I

er wordt hard gewerkt.

*

Uet speeltuin gebouw

Onze wijk heeft een soort wijkcentrum: het speeltuingebouw. De speeltuinvereniging huurt dit gebouw van de

gemeente Haarlem. Hier wordt gelukkig door velen
gebruik van gemaakt. ledere dag heeft Annette Heerschop hier haar peuterspeelzaal, regelmatig ziin er kinderen van de tekenclub van Drieke de Bruin, wekelijks zijn
er actieve senioren aan het gymmen, door een klaverjasvereniging wordt het gebouw gebruik voor haar activiteiten, de wijkraad houdt er de bijeenkomsten, creatieve
dames komen hier 2 wekelijks bijeen voor het maken van

de nieuwste mode en natuurlijk worden er door de speeltuinvereniging veel activiteiten in georganiseerd.
Maar,... het gebouw staat nog vele ochtenden, middagen
en avonden (ook het gehele week-end) leeg.

€*"

Dat is heel jammer, want voor de kosten (/.35 per

dagdeel) hoeft u het niet te laten om hier een toneelclub-

zangclub- peutergymclub enz. enz. op te zetten. Daarnaast biedt de zaalruimte (8-8 meter) een prima mogelijkheid voor het houden van kinderverjaardagen. lnteresse:
bel met Jeanette Kuiken, lel.24 60 95.
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*

Kteding- speelgoed- en Flippobeurs
Traditioneel wordt in het voorjaar een goed bezochte
kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. Veel goed
gevulde kramen worden bezocht door talriike buurtbewoners. Gezien het grote succes van deze beurs willen wij
hier een vervolg aan geven door middel van een najaars-

beurs Op zaterdag 30 september zal tussen.11.00 en
13.00 uur deze eerste najaars-kinderkleding- en speelgoedbeurs ,,','llrden gehouden. Wilt u een kraam huren?
Bel met Jeanette Kuiken. ïe|.24 60 95. Leden van de
speeituin krilgen korting op de huurpriis van de kraam.
Tevens zal op deze dag (bij goed weer!) er een Flipporuilbeurs worden gehouden. ln de speeltuin kunnen kinderen
met elkaar de dubbele Flippo's ruilen, Ook de Flippo ruilbeurs begint zaterdag 30 september om 11.00 uur en
duurt tot '1 3.00 uur. Deelname is gratis, maar kinderen

moeten zelÍ hun "verkooptafel" meenemen.

*

sw

tnÍormatie over speetgoed

Op vrijdagavond 20 oktober wordt door ons een gezellige avond georganiseerd, waarop (i.v.m. de komende
feestdagen) informatie wordt gegeven over speelgoed:
veiligheid, duurzaamheid en een goede kwaliteit- en prijsverhouding. Let op de aankondigingen in de buurt!
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UNIE INKOOP

Texaco SelÍservlce Statlon
TEXACO

W. G. POTZE

COMBINATIE
HAARLEM BV

Vlaamseweg 2. 2015 OA Hmrlom
Tel.023-244089

iulianalaan I08, 2051 JV 0verveen
ïel. (023) 27 11 18

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

AL I,ríE!I ]AN

15.OOO GEZINNEN PHOFITEREÀ

REEDS . À" !5: U I.C._KORTINGSPASJE. MET
DEZE
PAS Krr,r ,.,Eri \íMEFIS TEGEN 10% KORTTNG
BIJ
TAL
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Wij hebben dagelijks leuke aan
biedingen rn bloemen,
bloerende en groene planlen.
maken dagelijks bioemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wi1 gratis.
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hydro en kantoorbeplanting

TT

TT

en doen het onderhoud
van luin groenvooziening.

f,

Tevens leggen wij de mootste
turnen aan o,a. met
sierbestrating en beplanting.

!

o

Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

l{ van der Llnden I Zn

a

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

Aannemers van ono'erhoudswerk

ARTIFLEUR,

oat staat voor
klantvriendetijkheid en kreatief
zaken doen

10

HAARLEM 023-317644

opÍoep@n

Rampentfles

I

Hui"hordelijke hulp gezocht voor één morgen per
week, van 9.00

PLAATSËL!;r comlrÉ vooR

KINDERPOSTz,ÉGELS

*

GTuinonderhoud

- 11.30 uur.

2442 38

/.15,00 per uur. Tuinaanleg
per uur. Belvrijblijvend voor informatie.

'1.ll,so

24 21 28

Vriiwittigers voor Kinderpostzegels

Het comité Kinderpostzegels Haarlem en omstreken heeft
een groot gebrek aan vrijwilligers en kan derhalve de
komende aktie, die duurl van 15 november tot 25 december, nauwelijks realiseren.Wij doen daarom een dringend
beroep op uw medewerking.
De verkoop van de postzegels en wenskaarten vindt o.a.
plaats op de lokaties postkantoor Westergracht en postkantoor Overveen. Wij hebben ook toegang tot de Doopsgezinde kerk (Grote Houtstraat), postkantoor
Tempeliersstraat, de Brinkmanpassage en het Tuincen-

trum Bakker. Helaas konden we daar door tekort aan
medewerkers nog geen gebruik van maken. We vragen
van ieder slechts één ochtend of middag per week, alle
voorzieningen zijn aanwezig en men draagt geen persoonlij ke

f

i

nanciële verantwoording.

lnlichtingen en aanmelding bil: Mevrouw G.C. Fortuinvan den Briel (tel. 247816) of Mevrouw C.G.M. Schmitzvan Eijck (tel.29 40 96).

G

is nog plaats op mijn lessen konditie training op
muziek voor dames 30+. Begin september start ik
Er.

weer. Lokatie: gymzaal Aloysiusschool; Zandvoorterpad 8, Overveen. Tiiden : maandag- en donderdagochtend en maandag- en woensdagavond
Kosten: gratis proefles; sept. tot dec.'95 /.1'10; ian.
tot mei '95 /.120. lnformatie bij: M. Captijn-v.d.Ploeg,
lerares Mo-lich'oPv

24 7r

rs

* ptar IN PLANSoEN / NIET DOEN - 12
Hel concept ontwerp-bestemmingsplan is klaar. Helaas is

op re plankaart nog steeds woningbouw in hetWillem
Dreesplantsoen aangegeven. Onderbouwing voor de
noodzaak daartoe is in tekst niet terug te vinden. De aan-

wezigheid van de secretaris en de voorzitter van de
Verenigrng op de commissievergadering van 24 augustus
heett niet kunnen voorkomen dat de leden van de commissie Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Woonruimteverdeling van alle politieke partijen zich, allen hun

eigen voorwaarden formulerend, uitspraken vóór verdere
ontwikkeling van woningbouw in het plantsoen. Het ontwerq-bestemminsplan gaat daarmee de volgende fase in.
Het wordt aan verschillende instanties ter advies voorgelegd.

*

Tentoonstelling "Afval, duur betaald,,
in Stadskueektuin

Van 17 september tot 12 november 1g9S is in het Natuuren Milieucentrum Ter Kleef aan de Kleverlaan 9 te Haar-

lem, de tentoonstelling "Afval, duur betaald', te bezichtigen. Deze tentoonstelling richt zich op de consument en
Iaat zien hoe je je hoeveelheid afval kunt verminderen.
Foto's, teksten, elektronische spelletjes en bewegende
elementen wisselen elkaar af en dit alles is ook zeer
geschikt voor kinderen.
De tentoonstelling is te bezichtigen op maandag tot en

met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zondag van

14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie over de tentoonstel:I

ng kunt u krijgen bij Jeroen Puttmann van Natuur- en
lvlilieucentrum Ter Kleef , teleÍoon 25 B1 81.

We gaan nu proberen om in deze adviesfase alsnog het
Willem Dreesplantsoen geheel groen te kleuren. ln de
vergelijking met een tennis wedstrijd, zoals in een van de
eerdere verslagen gebruikt, zouden we kunnen zeggen,
dat deze game verloren is. Dat wil nog niet zeggen dat de
wedstrijd verloren is.
We zijn aan het eind van ons tweede verenigingsjaar. We
zouden u daarom willen uitnodigen voor de volgende
ledenvergadering van donderdag 16 november om 20.30
uur in het Speeltuingebouw aan de Croesenstraat.

Het is nog niet over; woningbouw is nog steeds niet van
de kaail verdwenen. Ondersteun ons daarom; word lid,
donateur of sympathisant en bel M.van Elburg, telefoon
2439 18.
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Jalnee - sticker
Misschien heeft u er al berichten over in de kranten
gelezen. De verspreiding van de jalnee-sticker, de
brievenbussticker tegen ongeadresseerd drukwerk, is in
Haarlem een succes. Terwijl het landelijk gemiddelde op
6% ligt, maakt in Haarlem ongeveer 19% van de
huishoudens gebruik van de sticker.

I

Hoewel de meeste inwoners van Haarlem al in aanraking
met de sticker zijn geweest, verwachten wij dat er nog

steeds vraag naar blijft bestaan. Mensen verhuizen,

deuren worden vernieuwd en soms worden de stickers
van de brievenbussen gekrabd.

Jalnee

-

stickers kunt

paleis, Ramplaan.
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Voor beter beeld en geluid... Reporotie en verkoop
leidsevoort 130 - Hrorlem
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Hoe kom ik b r! de drooimolen?
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Het nersje weet niet hoe ze moet lopen om bij
de kerntrs te komen. Ook haar nonA;e
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BELASTINGEN !!
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- melk
- levensmiddelcn
- brood
- aardappelen
- groentsn en
- fruit
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HAPPY'S BTRTT{DAY CORNER
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Eraag

Eloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegzieken h u,s - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

trl: 378212

TEYLER COLLEGE
ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN
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A. J. M. BISSCHOPS

KORTE COiIPUTERCURSUSSE]T

€MGAAII iIET

&lere

Oe Hceren van Ruyedael - Balmoral - Corps Diplomatique Justue van Meunk - Oud Kampon - Huiftar - Í)e Oliícnt etc.
En niet te veÍgolen onze eigen ,,Gulden Zes" sigaren, reeds bek€nd om de kwalrterl 6n lago pnyzenlll

Tavens ved<ogen wij luxo aflilelon, kranlert, ttldschnllon, wenskaarten, nal,
slnppenksarlen, lono en lolo en

STAATSLOTEN!!!

kop,ereno,zs

5.Í/6.G

ool vervolgcunsus

fls

stgarcn o a.

DE COilPUTER.

.WORDPERFECT

OVERVEEN. ZIJLWE6 6 - ÏELEFOON 277390
Uw adres voor cle
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UW PROBLEEM oNS vAK
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woRD (onder windows}
SPREADSHEET

{ASISCURIUS EXCEL-

(onder lMndows)

aanvang half september

lnfo: lvEAo, overhoslaan 26
Heemstede, 023-288757
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