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Vanuit de tijd dat het gebruikelijk was mededelingen op prentbriefkaarten op de
voorkant te vermelden, stamt deze afbeelding van de "Elswoudlaani'. De drie dames staan keurig geposeerd
bij de
wegbewijzering op de hoek met de Duinlustweg, tussen de huizen Elswoutslaan 1
en Elswoutslaan 2
(rechts). De tekst onder de foto luidt (gedeeltelijk) als volgt: " 20 Febr. 1g00. t.À.
Vnàt
i goeA dat we
Vriidag gaan wandelen in ptaats morgen. Ats ik niets hoir kom ik je halen. Ada
tot Vr1aagl
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Wilnkknant
RamnpIaankwartfren
OKTOBER 1995
Jaargang 16 . Nummer
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DRooMHuts
STAAN WIJ GRAAG
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EEN UURTJE EERDER OP!
Wijkkrant
524.7230
524.0896
524.5096

Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad
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Postbus 6158

2001 HD Haarlem
Voorzitter/Secr.: Derk de Vries
Penningmeester: I rv ElshoÍÍ

Milieu:John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Wijkverpleging en
Kruisvereniging
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524.6227
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. s noor uw keuze nèt voor uw neus
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84.82.63.030
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notuurlijk een ,ervelende ervoring. Doorom

::' u ol met het ontbiit weet welke huizen nieuw in
: iiin gekomen. Notuurlijk ofgestemd op uw

= :1? en en Uw wen5en

515.5600

::
Politie
,,' Kteam Zuid-West

:..Ïj

-

524.3262

Stichti ng Ramplaankwartier

VSB'Bank:
Gironummer Bank:

I 1i..

524.1915
524.0896
524.8228

s één

von de eersten overleggen en een bod

512.2165

,i armnummer

06-1

1

Belbus

515.2666

Oppascentrale
!--!'Verbeek

Dil b deóts éàr von de voordelen von onze service, om uw
u*mp oÍ r.**p succesvol le moken.
U hÍ{ nadiÈ oltiid rekenen op:
o 2lru.r bcdtbmrheid {ook op zoterdog)

524.1734

o gÉen e*eelocbn, dus zeer vriibliivend
r zeer rnd mol€n von ofsproken, bezichtigingen en toxolies

-:-:,er

o

Wijkgebouw
Speeltuin Overveen
Peuterspeelzaal
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Belons

524.6333
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De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van
17 december. De kopij voor deze
krant kunt u inleveren Vm

e

27 november
op de Hospeslaan 44 of
Bloemveldlaan 43.

rm.

ng en beleggingen

een ,riibliivende kennismoking

023 - 247363.
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' omdot u nier elke dog een huis koopr

Mag het roer nu om?
r = ' '1al ls nu 13 maanden in de
huidige samenstelling in functie.
vere zaken zijn indeze r 3 maan::- l:'er'"Lle gepasseerd' De volgende'§rotere''
À.ÀÉ"n
een
zekere
'
matevan bekendheid gekregen.
*: I srrngswerkzaamheden' de ttf,'y
g"uol!à waarvan nu op vere praatsen
rl"n
: -:
in de wijk bestralantaarns langs het Dónvtieispao,
"':rit opgeknapt)'
I ::-;eldlaan'
geruchten(?) over niàuwbo;ö'i;';;"ilr,herbestràtíng vraamseweg, prantsoentje
-::'aaKronde over het perspectiefplan
i;.#Ëroemverdraan
Erswouraan,
Hràri"ri-2w,
afwijzing
ol"i o" rechter van "n
::-^3n in het willem DreespÍantsoen,. inrichting
de nieuwbouw_
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van hót ÀuÀpruuÀprein, ont*ilràing
ontwerp_
te
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ï:ïJ::ru3:f#?,ï5"ï'd;;";'het
achter

zijn al meerdere

aan de orde
:: ==s: Een aantal zullen ook nog malen
terugkomen omdat
:: : : ssre erover nog niet is àtg"ronO. Opzet
en
deze onderwerpe,
regetmatig
tot
ï .::^l::an
rg u.
"t""ro"
_

Kteinties
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.,:"njË,ï ï.1":#ï#',,ïï:,ï:? ::l"flï:iJ
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frrkeren
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bíi EIswout. toename r"rkoop ààpervtak
Myrianaanwezi g h eid van btoe me nr"rkóiJ
)onde r

ve rg un_

Ëi$r+Y:ru+twffmr*tU

Ovérduidetijk
Het is ons duidelijk dat je als individuele
burger en als ver_
tegenwoordigende wiikraad ni"t
,rtUJ in-àir".

;" zin kunt

krijgen.

Wat ons echter zeer stoort, is
dat overduidelijke
overtreding van ,,$egels die we
onze
ytlltschannij samen hebben vastgesteld, niet
leidt tot waarsihuwing
sancties
tegen de overtreders.

in

"i )ààig

Het is, zo mag uit de voorbeelden
blijken,
Niet optreden teidt tot normver*gi;í een tendens!
;n" Oat is wat wij
graag zouden voorkomen.
Mag duJ nL n"t roer om ??

De wijkraad

fuff*+*ffififfiffi
aanvraag voor de bouw van een
['9_?.0"
dnffsruoning

tweede

be_
op het tand van Ía. fnóof*, hebben
I
wij
advies ingediend. oààióp worden
[ *n negarief
we
gemeente i" nï g"tilk gI#,0,
een tweede
[f, *"_l_*
Hnrng is niet toegestaan.

EchÉr de woning is al
n, ot iii oeze

I * fl1ï::ï ::"ï;ïff Ít;iil:?:],Ëi
ll:

garageboxen

is en wordt geen ver_
::"cemde
-;
aícegeven.
De
gemeente
Eg"--*coÀstateerde, nu
.aar geleder, oaàe ooxen *"g'io".t"n.
Éc.
op

Eéé.

-a s:=.- ze er nog steeds.
==:s melding gemaakt van de illegale
': ,= =aridw€g. Dat dat niet baat,
t<uit u
. : r'-emen.

.- ^=

<'uis op de weg

bij de VÍaamse_
,' - :e politie als de gemeentelilke
a, .:.,ler van niets te weten.
Wel
' - =' ' :: s toegeslaan.
Ze verwijzen
, r _ . :;: sl:k1e weg beheert.
Na vele

- - -' - _: leen actje waarneembaar.

B

loemetje

Kent u iemand die langdurig of ernstig
ziek is? Laat dit

ons dan even weten: namenó de

wijkraàd;tË; _ïö;;
óok van een

:.??
i-"1?^"haps-btoemerje aanbieOen.
luolleum

horen wii graag! Aazelt u niel, maar
bel ons.

Annelies Homburg 824.7230
Jacqueline lVoerkerk sZ+.soso
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NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.
Openingstiiden: maandag r/m vnldag: 9.30

-

I

7.30 uur, zaterdag: 9.30

NS Reisburo Haadem.Sauonsplein ll.Tel.023 - 31 73

-

14.30 uur.

ll.

Reisburo. Daar boek je de hele wereld!

§)^/NS
De zook van vertrouwen

Tutnissen doe je_; q)in!91§
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LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES
MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK
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I 0oX neParaiie's van o. a.
Leendert MeeszstÍaat 106 i Ionnuizen-(offiezet,Lens-Eoliens
I Radio IV-Video-Stofzuigens enz
2015 JT Haarlem
of
06-52801583 lar: 023-21501{
TereÍoon 023 '24 5014
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Nieuws van

de Wijkraad
Daarover spraken zij

t
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Allereerst willen we de aandacht vestigen op de (steeds
terugkerende) naam van deze berichten. Het ,,Flat,,
in
Flat in plantsoen / Niet doen,, heeft plaats gemaakt
voor
Bouwen . Immers, de bouw van de itat, Oi" Randstad
in
het Willem Dreesplantsoen wilde neerzetten, gaat
defini_

tieÍ niet door. De gemeente heeft de bouwvergunning

moeten weigeren, omdat de rechtbank de verkorte
artike-l
19-procedure verbood. Echter, de gemeente wil
nu via
een normale, uitgebreide bestemmingsplanprocedure
als_
nog proberen woningbouw, in enigerlei vorm, in
het plant_
soen toe te staan. Vandaar dus van nu af aan: ,,Bouwen
in

i
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BOUWEN IN PLANTSOEN?
NIET DOEN!

.

oiantsoen

,a,
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/

Niet doen, ! Naar onze mening dekt dat de

aCing beter! We zijn ten slotte gekant tegen
elke vorm
van bebouwing in het plantsoen.

C: 9 september

3c de wijkraadsvergadering van 31 augustus kwam uite,_
=ard uitgebreid de kwestie rond de verkoop van de tuineargs de Elswoutlaan ter sprake: het Íeit dat de gemeen:e
:en hoge grondprijs vraagt om bebouwing mogelijk te
'raken werd verontwaardigd van de hand gewezen; in he:
:estemmingsplan wordt deze strook als groengebrec
aangegeven, conform de wensen en eisen van bewoners

wisselden wij meningen uit met een
P.dA-Celegatie, die een rondgang tarigs openstaande
::-',,;ccaties in Haarlem maakte en die-daarbij ook het
er Dreesplantsoen aandeed. Weer benadrukten wij
ra: Éen bouwlocatie hier niet op zijn plaats is. Hoe we
..'t:" gaan met onze oppositie tegen bouwplannen in het
: :-:sJen overleggen we met onze leden op de:

Ook over de vervanging van de woningen aan de Rock_
aertshof (de Btinkert) kwam meer duidetijkheid. De
bedoeling is de flatwoningen te vervangen door nieuwe,
met een directe verbinding naar de Blinkert en een dag_
behandelingscentrum op de begane grond. Daarnaast is

ALG EM EN E LED ENVERGADERI N G
16 november lggí,20:00 uur

en wijkraad.

in overleg met woningbouwvereniging Haarlem Veste
een

subsidie-aanvraag gedaan voor aanpassing van de 44
woningen aan de Blinkerilaan. Directrice mevrouw Van
Gendt pleit voor handhaving van de laagbouw en de lage
huren. Belangrijk punt wordt, oÍ na renovatie de onvÀr_
mijdelijke huurverhog in g beperkt kan blijven.
Op_de vergadering van Zg september werd ex_wijkraads_

lid Rutger Gooszen van harte welkom geheten: na ruim
een jaar afwezigheid in het buitenland wil hij graag weer
zijn diensten aanbieden. Gezien de onderbeietiÀg van
de wijkraad en de mogelijkheid van Rutger om ook over_
dag beschikbaar te zijn, kan dit alleen màar een verrijking
betekenen!

S

pee lt u i n g e b o u w C roe se n straat

Het ts nog niet voorbij: woningbouw is helaas nog

van
de (bestemmingsplan)kaart verdwenen. We niet
hebben

vooral straks, tijdens de inspraakprocedure over het
bestemmingsplan, uw hulp hard nodig. Ondersteun
ons
daarom en dien t.z,t. in het kader van Oe openbare

inspraakprocedure een bezwaarschrift in bij de gemeente.
Wij berichten u nog nader over het tijdstip.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
met
het secretariaat: M. van Elburg, teleÍoon 524.391g.

:.
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Bij de binnengekomen post zat o.a. een brieÍ van wet_
houder Haverkort:zwart op wit staat nu, dat op de locatie
Bloemveldlaan-Elswouilaan géén bebouwing komt.
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Overigens bent u allen van harte welkom om a.s. don_
Cerdag 26 oktober in het wijkgebouw aan de Croesen_
d"
:ï11 wijkraadsvergadering bij te wonen. Aanvang:
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E,etcafe
Rustiek gelegen

't WaPetl van Kennemerland

Gezellig oud-Hollandse sfeer
Uitstekende ktuken
-a

- rlaqert per ueek geoPend
Ock
I
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talt'erhuur
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RamPlaan 125, Haarlem'
Tele foonn u Irun e r I rl13-240532
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§ren
amakelijke broodeterr?
Bent u ook al lid van de club voor gezonde'
Eackersh-yzen wccnl
Als u dicht n ae ou'iu'n aen van onie Oude
gebakken'
'DBn zil u helemaal
HEEMSÍEDE
HAARLEM

,1e. lrorrte:1raal 15Éi annex crolssanterle
8
KrilziFgersl' 37 ' lndrscheslr 95 'Gen Spoorlaar'
ioOqerwoerrjslÍaat 45 annex crorssanler!e
Schouwl;esiaan'17 annex crolssanlerte
1b
Bollandslaan 3l' llarsstraaÏ 1' Bakkerslraal
lrrlweg 24 annex crotssanterle

r

glI""*"S

4c annex Kondtloret restaurant
SANTPOOBT
3 cemendaalsestraalweg 85
1

OVERVEEN

i .r*. a".oer - Bloemendaalseweg 247

van:rage elers gÍaga eteís
Bakker Va;. Cer Vooren rnaaKt
taÍel
roep
aan
í)e

-Van der \,boren. nog een sneetie'

6
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Speelitul;n
SPEEL

em bestaat 750 jaar, het Ramplaankwartier wat
korter. Toch r,v llen lvtl bewoners, ook ons steentje bijdraHaar
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Boek over het Ramplaankwartier

L

gen aan het jub leum. Ordergetekenden zijn hard aan het

werk het jaar waardig aÍ te sluiten om u nog vöör de
feestdagen Het Boek over de geschiedenis van het
Ramplaankwartier aan te kunnen bieden. Wij kunnen u
alvast verklappen dat in ruim 150 pagina s, met tegen de
100 Íoto's, prenten en tekeningen. een buitengewoon aardig beeld wordt gegeven over het wel en wee door de
jaren heen van onze wijk. De prijs zaltussen de 15,- en

/

f 20,- liggen.

Hertst, Herfst, wat heb je te doen?

Op dinsdag 24 oktober organiseert speeltuinvereniging

Begin december zal bekend gemaakt worden waar een

Overveen een herfstknutselmiddag voor kinderen van

inzage-exemplaar geraadpleegd kan worden, en op
welke plaatsen en tijdstippen u Het Boek kunt aanschaffen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u niet

4ll

m 10 jaar. Jullie zijn welkom van 13.30 tot 15.30 uur.
Neem je zelf een schoenendoos mee? Leden betalen /
2,-, niet-leden f 4,-. (deze prijs is inclusieÍ limonade en
snoep). Tot ziens in de speeltuin!

lr

Voorgestetd
Zondagmiddag 26 november a.s. komen Elleke Bijsterveld en Lenie van Schaik naar onze speeltuin. Zijverzorgen dan een optreden met Sinterklaasliedjes. Er is een
vroege en een late middagvoorstelling. Lenie en Elleke
zijn in Haarlem erg bekend vanwege hun druk bezochte
Sinterklaasvoorstellingen in gebouw "Zang en Vriendschap". Jullie komen toch ook allemaal naar deze Sinterklaasmiddag? Laal papa en/of mama deze datum maar
vast in de agenda zetten! Leden betalen f 5,-, niet-leden
f 7,50.

lr Genoeg van deTV?
Kom dan klaverjassen bij Klaverjasvereniging "Klaver
Negen". U bent elke dinsdagavond van harte welkom in
de speeltuin aan de Croesenstraat. Aanvang: 19.30 uur.
Er worden dan 4 partijen gespeeld en er zijn iedere avond
3 prijzen te verdienen. Klaverjassers van alle leeftijden
zijn welkom. Koffie en andere drankjes zijn ter plekke te
koop. Voor meer inÍormatie kunt u bellen naar mevr.
H.Wielari, tel. 535.1

51 9.

Houdt u niet van klaverjassen?! De naaiclub is er één
keer in de twee weken op woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uu r. nformatie: Nanneke Stammis, lel. 524.221 9.
I

achter het net wil vissen en u zich van een exemplaar wil
verzekeren.
Dit kan, door onderstaande reserveringsbon in te vullen

en op één van onderstaande adressen af te geven. Het
Boek zal dan persoonlilk bij u thuis worden bezorgd.
De samenstellers:
Janno van der Eem. ZuiderTuindorplaan 23
lrv ElshoÍÍ Hendrik Roozenlaan 21
Johan Gallaard A.lMensstraat 12
Anne les Homburg, Hospeslaan 44

Aesefveringsbon
Ondergetekende wil graag
exemplaren van
Het Boek over het Ramplaankwartier reserveren.

Naam:

Adres:
Telefoon:
(Door een boek te reserveren bent u niet verplicht tot
afname. We stellen het wel op prijs...)
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS \/AK
INKOMSïEN BELASTIN3

DÍÍI Í(O6Tf,R

v.o.f. I

e

=;Oei.

il-

riidende winkelwagEn

.': ::.

023 241.258
BEL
Rcllendslaan 39, 2Aí5 GB

voor - melk
- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groentcn en
- fruit

14aarlem

a

HAPPY'S BTRTTÍDAY CORNER
4
Nu nrsl masr vcc'
redef caó€aull€

lemJnd iaÍ.9

Z kecr per week
bii U in de straat
Eraag

g e sl

aagd

loveel laaí gelrouwd
ol zomaaí aardrqT

tot ziens

d6

íad
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Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

tnl : 17 87.17

OFFICIEEL DEPOSITAIRE:

]$fril-nuir§ËarL
Te huur
vakantiewoning
Ardennen (DurbuY)
in park met tennisbaan
en or erdekt zwembad.
,L
-,

Prii s r oorinaseizoen:
Irng rr eekend of mid-

ll eek.t 1 15.-: neek /325.
intormatie FI. Kon'ing
T=l .'lll-illl'69.

B

TABAKSS,EcTAATZAAK

.Í..,t,,^,wf:/fufiifr
ie4

T'^'ry^s

A. J. M. BISSCHOP

OVERVEÉN .ZIJLWEC 6 - ÍELEFOC\ 27-]3-:

Uvv

adres voot de

*tere

slqaren o a

De Heeren van Ruysdael - Balmoral - Corps Oiplomatique

Justur van Maunk - Oud Kampen - Huríkar

- Oe Oliíent

elc'

reeds
En nr€t te v€r0Bie. onzB e gBn ..GulOen Zes" srgaren'
kend om da kwar ls;t 8n la96 pr izenllr

wenskaarlen'
Tsvans vat*open wri lura atltxelen x'lniei , ittdschrtllon'
lolo
lono
8.
en
stnpponkaarlen

STAATSLOTEN!!!

ko,reren

g\§ffi§§N'\s"'X

N" N

N-.ss*u

Udere@
Da Bllnkert

O

uderencontact Overveen

Zoals gebruikelijk leest u hier het programma tot en met
einddecember. Hopelijk bent u weer allen present in de
socièteit en mogen we ook vele nieuwe gezichten welkom
heten.

. Op dinsdag 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, 12 en 19 december: sociëteit van 14.00 - 16.30
uur in " t Zijltje
. Dinsdag 24 oktober: lezing over Haarlem 750 jaar

-lll:-'rl ,,,,-,
. --llr rri ;;rl;í---:
,1,,,

:rl:l_fi,;diilrÈ
._.qa.*;F-laLr-^S*-
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Het loopt tegen S:

-',:l

bestaan door de heer C.van Andel. De dia's hierbij
vertonen beelden van hoÍjes en plekken die thans niet

aas en Kerst: een goede gele-

genheid om e Kaí- .',::'ae.ts te verrassen met een gezellig kadootje. Daa':- -,1gen wij U graag uit om zaterdag
25 november : - ss: - ' , -:0 uur en 13.00 uur ons jaarlijkse

.
.

braderietje te ::r:.- = De dames va' l= 3 -<ert en van de aanleunwoningen
hebben onde' :=s.,--: Ee ieiding van een aantal vrijwilligers weer cra:-: :: -a:Cwerken gemaakt. Een greep uit
de sortering: :::::' - tafelkleden - schorten - kunstartikelen: kon:- :.,ee om op te noemen. ln de loting
kunt kunt U e.=-=:-s ,,,ele handwerken winnen. Komt U

meer bestaan.

Dinsdag

5 december : St. Nicolaasviering,

kienen, van 14.00

-

tevens

16.30 uur.

ÍVlaandag 1B december: Kerstviering in het kerkelijk
centrum aan de Ramplaan. Wij vragen uw aandacht
voor het optreden van het Slavische koor "Lorobelba,,.
Dit koor bestaat uit ongeveer 40 dames en heren. U
ontvangt hiervoor nog een speciale uitnodiging.

ook???

*

Activiteiten tot en met december

STICHTING \,/=
I

=i',,DEN

VAN DE BLINKERT

Steunpunt Ouderen Zuid-West

Dinsdag 24 c'<-.::2,

Modesh:,',
Maandag 30 o<::cer. 20 00 uur

Kaarten N:isspaarbank
Dinsdag 31 okicber 20.00 uur
Toneelgroep Hillegom?
Woensdag l5 november. 19.30 uur
Toneel de Blinkert
Maandag 20 november
Cluistra
lVaandag 20 november, 20.00 uur
Kaarten Nutsspaarbank
lVaandag 27 november, 19.30 uur
Lorodelba
Maandag 4 december, 19.30 uur
Sint
Zondag 17 december, 14.30 uur
Klein gemengd koor
'.'laandag 1B december, 20.00 uur
Kaarten Nutsspaarbank
7:rdag 24 december, 14.30 uur
Zeurenikse

*

Wie

wil ons hetpen??

Wrj zoeken gastvrouwen voor onze huiskamer. Welke
dames vcelen er iets voor om gastvrouw te zijn op het steunpLrnt '.,oor ouderen? Om onze clubs e.d. goed te laten
lopen hebben we mensen nodig die ons een handje helpen om als gastvrouw mensen te ontvangen met o.a.
koÍf e. thee soep maken en nog veel meer. Kortom: voor
oudere medemensen een gezellige huiskamersÍeer creëren, Steunpunt Ouderen Zuid-West, v. Oosten de Bruynstraat 2lhoek Westergracht ZO14 VS Haarlem, tel.
532.4261.

*

Cursus Schaken

Nieuw in het Steunpunt:"SCHAKEN". Op maandagochtend van 10"00 tot 12.00 uur is er schaakles voor beginners. ledereen die wil leren schaken, kan nu zijn kans
waarnemen. Ook diegenen die er al iets van afweten,
kunnen komen om te schaken. U bent van harte
Ikom

o

\

-

UNIE INKOOP

Texaco SelÍservlce Stetlon
TEXACO

W. G. POTZE

Vlaamseweg 2. 2015 QA
Tel. 023.2114O89

COMBINATIE
HAARTEM BV

Hmrlrn

Julianalaan 108, 2051 JV 0verveen

Tel (023) 27

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

Il
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AL MEER DAN

15.OOO GEZINNEN PROFITEHEN
REEDS VAN HET U.I.C.-KORTINGSPASJE. MET
DEZE
PAS KAN MEN IMMERS TEGEN 1O% KORTING
BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAAFiLEM E.O. VOOBDELIG INKO.
FEN DOEN. iEDEFI KWARTAAL KFIJGEN DE LEDEN
HET U.IC_ NIEUWS THUISGESTUURD EOORDEVOL

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

INFORIIAT]E CVER BESTAANDE
ADRESSEI..J

Whercver you go,
go Texaco

l=l:., !-_,iIANCNDER_
-_
è,È- "_: r_'. ',::'.r I^r,=-C=D: ZONDEBPOST_
L.r=- '.:.-- -;- AN-','iOOtrDNUfll,,4EB EN U
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],,I3.AANDE tsERICIiT DE JAABCON.

L-nie Inkoop Combinatie
.imdcUclsr

Rampiaan 24a

Wr1

zijn gespecialrseerd

rn

tr

Tevens leggen wi1 de mootste
tuinen aan o.a. met
sierbestraling en beplanting

o

Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

o

Wij geven gratis advres over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR,
i.

10

I
I
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I

Wi1 maken dagehlks bloemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wrj gratis.

en doen het onderhoud
van luin groenvooziening

I

*
I

hebben dagelijks teuke aan

hydro en kantoorbeplanting

i

...

I

bredingen rn bloemen.
bloèrende en groene planten

-l

...

i

i

2015 GW HaaÍiem
Teleíoon, 023 - 24 XA A2
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dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatief
zaken doen
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Aannemers \an onderhoudswerk

HAARLEM 023-317644

Het EcoTeam Programma
Steeds

De Zorgonderhandelaar

ree" r- 3l'sen raken ervan

overtuigd dat het
anders mce: e- anders kan met ons milieu. Zijzijn bereid
om daaC',,;erke 1k de handen uit de mouwen te steken en
volgen het Ecoteam Programma. Dit is een concreet en
eenvcudig stappenplan voor het huishouden. Door hier
aan deel te nemen kunt ook u na acht maanden een
mi ieu- vriendelijker huishouden voeren en zo een
steentje bijdragen aan een leeÍbare wereld. Dat doet u in
een team, stap voor stap, en met zichtbare resultaten.
In een team
lVet buren, vrienden oÍ kennissen vormt u een EcoTeam
van 6 à Spersonen. U komt samen in acht maandelijkse
bijeenkomsten, waarbij telkens een nieuw ondenruerp aan
de orde komt. ln het EcoTeam worden ervaringen en tips
uitgewisseld om zowel te besparen op de milieubelasting
als op uw uitgaven.

DE JUISTE HULP CP IIET JU'iSTE NICA,4ENT

Er komt in het leven van ouderen vaak een moment dat je
weet dat je hulp nodig hebt. lilaar ,,r,elke? Bij wie vind ik
die? En krijg ik het zoals ik wens? De zorgonderhandelaar
is er voor.
De zorgonderhandelaar werkl alleen voor de oudere. Voor
wie op de eigen manier wil leven. ln de omgeving die u als
oudere wenst. Soms is daar wat voor nodig:
. om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen, ook al
bent u niet meer goed ter been of raakt u gehandicapt;

. om een voor u passende woning te vinden;
. om u ve lig te voelen in huis en in de buurt;
. om minder alleen te zijn als uw familie verder weg
,,i'cont cÍ druk ts:
o om Lt n de huishoudelllke taken bijte staan.

Er kunnen zoveel redenen zijn En als oudere weet je: er
zijn zoveel instanties. IVIaar welke heb ik nu precies
nodig? De zorgonderlrandelaar helpt erbij.
Wat

.
.

i

Het EcoTean Programma is practisch, leuk om te doen
en het levert snel resultaat op. Het richt zich op haalbare
oplossingen. U kunt aan de hand van een Werkboek aan

de slag met onderwerpen die u dagelijks

tegenkomt:

afval, gas, eiektrrciteit, vvater, vervoer, consumeren. Per
thema bekijkt u in uw huishouden welke milieu-

Hij zorgt ervoor dat u ge nformeerd bent over hulp en
diensten die in uw situatie nuttig zijn.

.

Hij helpt u om ervoor te zorgen dat uw vraag oÍ probleem bij de juiste instantie en persoon komt.
Hij helpt er op te letten dat u ook een tijdig en juist ant-

.

woord krijgt.
Hij helpt om op de juiste wijze hulp te krijgen.

\

Stap voor stap

kunt u verwachten?

Hoe kunt u de zorgonderhandelaar bereiken?
De zorgonderhandelaar voor Haarlem-Centrum en ZuidWest kunt u dagelijks bereiken tussen 9.00 en 10.00 uur.
Tel. 525.2706 oÍ 527.4636.

besparende maatregelen binnen uw bereik liggen.
Met zichtbare resu ltaten

u uw eigen
meteropnemer. Op die manier kunt u direct uw resultaten

Tijdens het EcoTeam Programma bent

aÍlezen aan uw meters. De besparingsresultaten van uw
team worden opgeteld bij die van andere teams in Nederand en in andere landen. Zo lalen we met z'n allen zien
lat een schoner milieu mogelijk is en dat alle beetjes hel3en.

(t
.C

Het Ecoteam Steunpunt

-let EcoTeam Steunpunt Haarlem ondersteunt u bij

het

samenstellen van een team en begeleidt u bij het volgen

.an het Programma. Ook zorgen zij ervoor dat u alle
-eetgegevens teruggekoppeld krijgt van uw team en alle
:-.lere teams gezamenlijk. Ons werk is mogelijk gemaakt
rr:l' l-ret fonds Sociale Vernieuwing en het Preventieteam

. - -.^ u^'
.
^^!lt_
--t tu d
-==" Ie an3s1e ling en wilt u in een EcoTeam, bel ons
,'.'. z t:.r- svest op de Parklaan 137, 2011 KT te
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ENTHOUSïASTE VRIJï.ïïLLIGERS cEZOCIIT

Het

Architectuurcentrum Haarlem bestaat

ruim 5 jaar en organiseert
exposities, lezingen en discussies op het gebied
van àicfritectuur,
ÀBC

stedebouw en Iandschap.
organisatie wordt ondersteund door
grote groep vrijwilligers
die in de volgende diensten werkzaameen
,11n,
- baliedienst (het ABC is 6 dagen p.w. {eopend;
- techn' dienst (opbouw/afbraaÉ teitoonér.li.r.intern
- huishouderi j-ke dienst (verzorgen v. ontvangsten e.d.onderhoud)
)
- edukatieve àienst / programmagroep (meecenken met programma,s
t . b..v.
De

gxp. en lezingen
_
Door
de steeds groeienóe )berangstelling '.-.:: let. ABC hebben wij
behoefte aan nieuwe, enthousiaste vri;i;-_-rqers met een brede
belangstelling voor architectuur die in .:-.-=* 3eroemde diensten
!,\-erkzaam wil1en zijn.
Informatie via E1len Siebert tet 023-3{lS::
ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot ::e__- :_a:.: .icecpend di t,/m za 12.00 toL i7.00 uur / :. -:. , _ -__-1.00 uur
,/l

Orchidee Haarlenl EV
ROCKAE RTSHO F HAARLE

[,1

Wilt u een lang houdbaar c :€-:r : *ee?
Bestel dan een stukje met een IO,RCHlDEE

kaerlshoí 50A
i ED Haarlenr
zaak) 023-244826

Pn)zen vanaf f. 8,50

.HET FRUITPflLEI5

x
Rarplaan 42 tel:

Said

ur* FlxelxxE'l

242334

ook dielrvriesgrroente en Hertog
grote sortering verse noten
rij bezorgen qrratis!

ijs

Bij het fruitpaleis alleen lcsaliteit
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C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haailem 025 SSOBí z

O ,p

fceperJ
flerrnpertj às
ff

lk geeÍ sinds 1 jaar aan beginners Gitaarles (in
accoorden):/ 6,- per halÍ uur; f 10,- per uur. Jesse
captijn' Pieterwantelaan 38'
s24.7rrs

Ë

Hatha-yoga met muziek, lokatie: Balletstudio tr/arijke

Bakker, Bloemendaalseweg 235, Bloemendaal.
lv4aandagochtend, maandagavond, woensdagochtend, woensdagavond. Kosten - gratis proefles f 40,- per 4 les-uren; gratis proefles. lrene Ír/ooyKroon van Diest

524.2691

*

Ktedinginzameling voor
Mensen in Nood

ln goede handen," Dat is het motto van de kledinginzamelingen van Mensen in Nood. ZelÍ vindt Mensen in
Nood als ervaren kledinginzamelaar dat de normaalste
zaak van de were

d N/ensen in Nood

t

Tuinonderhoud f 1s,-per uur.Tuinaanleg
vrijblijvend voor inÍormatie.

f

17,50 Bel
531.2128

werkt namelijk met

vrijwilligers. Ook nu weer zetten zij zich geheel belangeloos in.
N/ensen in Nood ',,raagt goede en nog draagbare kleding,
schoeisel, dekers en huishoudtextiel. Het lieÍst ontvangt
lr4ensen in Nooi de kleding in gesloten plastic zakken;
schoenen graag oer paarvastgebonden.

De kledinginzai-reltng in Haarlem en omgeving
piaats op:

RECTIFICATIE - Helaas stond in de voilge krant een verkeerd telefoonnummer. Het Rampertje had moeten zijn:

vindt

zaterdag 4 november, '10.00 tot 13.00 uur
Hervormde kerk, einde van de Ramplaan.
Voor meer inÍormat e kunt u bellen met het kledingmagazijn van Mensen in Nood in Den Bosch, te1.073.614.2208.

Buurtcentrum de Til
Cursussen

ln buurtcentrum de Til is nog plaats om deel te nemen
aan de volgende cursussen:
. Naaldvakles: Maandag 19.30 - 21.00 uur.
. Schilderen: Maandag en woensdag 19.30 - 21.30 uur.
. Franse les: Dinsdag 19.30 - 21.00 uur voor beginners
en vrijdag 13 30 - 15.00 uur voor gevorderden.
. Engelse les: Donderdag 19.30 - 21.00 uur voor
begrnners en vrijdag 13.30 - 15.00 uur voor gevorderden.

Kerststukjes maken
ln december bestaat de mogelijkheid om zelf kerststukjes
te maken. U kunt zich nu reeds opgeven.

Girls only
Op woensdagavond is het voor girls only. Van 18.30 20.00 uur voor meisjes van 11 tot 14 jaar en van 20.15 21.45 uur voor meisjes van 15 tot '18 jaar. We gaan o.a. op
stap, wegaan zelf dingen maken en er zijn inÍormatieve
avonden.

Voor informatie over bovenstaande aktiviteiten en/oÍ om
op te geven: Caren van Remundt, Buurtcentrum de Til,
Leidseplein 26rd,2013 PZHaarlem, tel. 532.5014, Stadsdeel Haarlem Zuid-West.
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Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

De ene keer heb je geld over, de andere keer heb

-

1e geld

niet moeilrlk over. W! zoeken niet naar redenen om u een lening te rr

-

- .- .
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VSB.BANK
Door kom ie verder mee.
Ramplaan 36, 2015
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Hili- er vldeorpe <htrlter o.o.

. Akol
. Arirlono
. Bloupuakt
. Bolc
. BenW
. finlur
. Grundig
. Hito(hl
. JVC
. Xerwood

REI(T

Voor beter heeld en geluid... Reporotie en verkoop
teidsevoort I30 - Hoorlem
Ïel. 023 - 32 37 87 Per t0 t0.'e5: (02il i3t 3/
Fux 023 - 34 00 03 Per t0.t0:95:rcn fi4 00 03
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Pomlork
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Ji-.,KOCP-ADVIES

:. ROLLAXD

MEER DAN HALVE EEU# FIETS€N-VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BAÍ'JDEN

. CNDERDELEN
. TCEBE].ICREN

ook vo<tr olle soortcn phrlips glocilompcn,
T L -burzzn en elcktro-motcrrool
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HAAS

RAÀ/PLAAN

46

TEL 24 05 53

Kleuren
@

ts-

lnleveren tot2T november: Bloemveldlaan 43 of Hospeslaan 44

tekening: Alfons van Heusden

Naam
Adres
eeflijd:

I
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Lood en zrnkwerken
Dakbedekkrngen
Dakrsolatres
Gas en watennstallaties

CP,rl,ale ve'warmtng
1,.,o.,'rgen cntstop§rngen
Cornplete Cadkamer en
l^.ei k e nver bou wr ngen
Schoonr-naken en
onderhoud c v rnstallatres,

f

r§c

.i'iJU .rll,-,r,rerr(

ilcsrrietika

r

d

qasiraarden borlers,
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Geen v(x)rnlkoslen
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E,ocmancLalrcwrg

301

\/raaq'r,lblrlvend oíeíe
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tussen L,, ll e^

Loodgieters- en installatiebedrijÍ

' -a.^ehospitaal

OVERVEEIi

Noorder Turndorptaan 5ó
2015 HL Haarlem
Teleíoon 023 242344 ' / werkplaats 023-325] 92
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