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RAII4I PLAATV
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JUNI 1996 JAARGANG 17, NUMMER 3

Hij begon met een eenvoudige ijskar op de Zeeweg, maar al snel plaatste Gerrit Hoffschlag wat
schotjes en een dakje voor de wind... Paviljoen Duinlust was geboren. Deze foto uit 1920 toont, hoe
een liefhebberij wel erg uit de hand kon lopen! "De limonades van Van der Storm waren enorm" is een
leuze die vele strand-gangers zich nog wel kunnen herinneren uit die dagen. De zaken liepen zo goed,
dat in 1929 aan de overkant van de Zeeweg paviljoen "Het Witte Huis" (tegenwoordig "Amazing Asia")
geopend werd. Helaas:waar de strandgangers vanuit de Zaanstreek op de heenreis nog wel een laat-
ste "stopje" wilden maken, op de terugreis was het geld meestal op. Op pagina 44 in Het Boek over het
Ramplaankwartier (u heeft dat toch al?) ziet u het paviljoen vanaf de andere zijde.

foto:J.M.Pel
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WilJkknant
Rannp[aamkwantilcn

JUNI 1996
Jaargang 17 . Nummer 3

Wijkkrant
Annelies Homburg
lrv ElshoÍf
Jacqueline Ívloerkerk

Wijkraad

524.7230
524.0896
524.5096

Postbus 61 58
2001 HD Haarlem

524.1915
524.0896
524.8228
524.3262
524.6227

Voorzitter/Secr.: Derk de Vries
Penningmeester: lrv Elshoff
lríilieu : Joh n Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichti ng Ramplaankwartier
VSB'Bank: 84.82.63.030
Gironummer Bank: 2459

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer
Ambulance
Belbus
Dierenambulance
Dokterscentrale
Milieu-bel
Oppascentrale, Emmy Verbeek

Politie, team Zuid-West
Wijkverplegin gen Kruisveren.

06-1 1

531 .9191
515.2666
524.6899
531.3233
511.4545
524.1734
512.2'165
515.5600

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken
Grof vuil ophaaldienst
Hout & Plantsoen
PublieksinÍormatie
Reinigingsdienst
Stadhuis

Wijkgebouw & Speeltuin
Croesenstraat 51

527.0424
518.0180
525.818'l
51 1.3300
s1 8.0100
511.3000

524.6333

*

De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van

7 september.
Kopij kunt u inleveren

Um 19 aug op de Hospeslaan 44 ol
Bloemveldlaan 43.
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4,, ,", huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordl
verkocht, is dot nofuurliik een vervelende ervoring. Doorom

zorgen wii, dot u ol mel hel onlbiit weel welke huizen nieuw in

de .,erkoop zijn gekomen. Notuurlijk ofgeslemd op uw

finoncièle middelen en uw wensen.

Zo kunl u oltild ols één von de eerslen overleggen en een bod

'riÈrengen.

Dit s s echrs een von de 
"oordelen 

von onze service, om uw

oonkoop ci rerkoop succesvol le moken.

U kunt ncmelrik ollijd rekenen op:
, 24 ,1,..t, bere kboorheid (ook op zoterdog)
r geen entreekoslen, dus zeer vri.ibliivend

o zeer snel moken von ofsproken, bezichligingen en loxolies
. begeie cj ng bii finonciering en beleggingen

Bel o"s ,:c. een urijblijvende kennismoking 023 - 2413ó3.

Voon uw DRooMHUts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

Vo Regteren
roordr; o.g.o

n
keM

"omdot u niet elke dog een huis koopt,,
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" ,-'

G Schmlme:terloon 2ó, 2015 EM Hoorlem, tel023 2413ó3, [ox 023.244923
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Nieuws van

deW kraadoo

U

De '.:.:rbereidingen voor het buurtfeest op zaterdag 21

sep:e.rber vormen momenteel de kern van onze
[ez 3heden. AÍgezien daarvan is er op dit moment niets
-reii'rs te melden over de zaken die ons in het

Ramplaankwartier bezighouden.

We maken daarom van de gelegenheid gebruik om uw

aandacht te vragen voor het volgende: De huidige leden

'u,an de wijkraad kunnen zich meestal slechts 's avonds of

bepert<t overdag inzetten voor de wijk. Wij eruaren het

echter als een gemis dat wij daardoor meestal niet in staat

zijn een schriftelijk standpunt (zoals bijvoorbeeld in

bezwaarschriÍten met betrekking tot voorgenomen bouw-
plannen) mondeling toe te lichten ten tijde van de

vergadering van de betrokken ambtelijke commissie' Ook
het bijwonen van algemene of meer speciÍieke verga-
deringen van de stadsdeel-organisatie waarin ook de ander

wijkraden zitting hebben is voor ons nagenoeg

onmogelijk. Deze vergaderingen waarvoor wij als reactie op

onze schriftelijke stellingname worden uitgenodigd vinden
nu eenmaal meestal overdag plaats. Het is onze stellige

overtuiging dat daardoor vaker dan gewenst een beslissing

wordt genomen die strijdig is met het door ons vetwoorde
standpunt.

Foto uit l9l8 ,

Tot haar verrassing ontdekte mevrouw Nel Ít/olmans-
Langeveld (88 jaar) zichzelt op een Íoto in het Boek over
het Ramplaankwaftier. Het betreÍt de afbeelding op
pagina 35, waar kinderen op de wip bij Kraantje Lek
gefotografeerd zi1n. Nr4evrouw Molmans is het meisje in
het matrozenpakje, met de zwarte "das", aan de
linkerzijde. Zij kan zich nog goed herinneren dat zij met
de klas van meester Jansen vanuit de lagere school op
het Leidseplein dit uitstapje maakte. Vermoedelijk is de
foto rond 1918 gemaakt.

[Vlevrouw lVolmans is nu zeer benieuwd waar deze Íoto
vandaan komt. Omdat de samenstellers van het Boek
haar niet verder hebben kunnen helpen, hoopt zij door
middel van deze oproep meer duidelijkheid te krijgen.
Ook als u andere leerlingen (her)kent, hoort zij dat graag.
U kunt zelÍ kontakt opnemen met mevrouw Jt/olmans
(524.1293), of met één van de redaktieleden.

Oproep: Wij zoeken daarom één of meerdere
wijkbewoners die juist ook overdag de benodigde
tijd willen vrijmaken om genoemde vergaderingen
bij te wonen en indien nodig ons standpunt te
veftegenwoordigen. Aarzel niet en bel een van de
wijkraadsleden op voor informatie en of
aanmelding.

De wijkraad wenst u allen een mooie zomer(vakantie)toe.

Derk de Vries, voorzitter

i
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TEXACO

Texaco SelÍservlce Statlon

W. G. POTZE
Vlaamseweg 2. 2015 OA Heerlom
Tel. 023.2'14080

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARTEM BV
Juhanalaan 108, 2051 JV 0verveen

ïel (023) 27 11 18

ALS U OC( - : ,,, -- iVOBDEN, STUUR DAN ONDER-
STAANDE 81.. .. _=N INVELOPPE (zoNDEF POST_
ZEGEL) N,I:: -:T ANTWOOBDNUMMEE EN U
KBIJGT PEE ]'.,:IANDE BEBICHT DE JAABCON
TRIBUT]E S:-::*-S /20-

A{\}TELDTNGSBON
Unie Inkoop Combinatie
0toar:sr
;"ï- -(- rutctE(tj
lÓ':r

AL MEER DAIT 15 OOO GEZINNEN PROFITEFEN
REEDS VAN -F- J I C -KORTINGSPASJE. MET DEZE
PAS KAN MEN I.,'I,,,1EBS TEGEN 1O% KORTING BIJ TAL
VAN WINKEIS \,í .]AARLEM E.O. VOOBDELIG INKO-
PEN DOEN ::=i KWARTAAL KHIJGEN DE LEDEN
HET U I C-', :-,',S -HUTSGESTUURD BOORDEVOL
INFOBN4À- 

' 
- . -: BESTAANDE EN NIEUWE

ADFESSE',

Whercver you go,
go Texaco

futrflpur i

I

)

Ramplaan 24a

2015GW Haaíem
Teleíoon 023 - 24 y g2

VJrl hebben dage rlks euke aa.
bredrngen rn bloemen
bloetende en groene planten

Wr1 maken dagelrlks bloemstuk
les en plantenbakken Meestal
bezorgen wrl gratis.

Wr1 zrln gespecralrseerd rn

hydro en kantoorbcplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening

fCÉ-'T-'Ë
'*'- 94 ::'trc .r r , . C li1ial vmdr b kvftlUd fu raqfr*et
\1 aral-: I :t r*tooulc wrd kt U.l.C 1rsp un hcrdtrt opgorurd

I a:-: : à.rrrolDt

in t r: - : = :.:rop zm&r puucgcl zrdra ur
LlL t:rrr: r-! l0ó0WD0vcnca

J

rt lrltrrtt
ïevens leggen wr1 de moorste
tuinen aan o.a. met
srerbestraltng en beplanting

Wi1 hebben de allernieuwste
b e st ratingsmateria len

# I geven gratis advres over
aanleg en onderhoud van
l..j aen

AETIFLEUR, dat staar voor
< a^r.,' endeltjkheid en kreatieí

zaken doen

ï{ van der Linden & Zn
Aannemers ran onderhouds werk

HAARLEM 023-317644

It
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Op 21 september is het zover'. ons buufifeest! De
voorbereidingen zijn nu al in volle gang, en het belooft
weer een spetterend spektakel te worden. De vaste
bezoekers zullen als vanouds kunnen genieten van
muziek, optredens, straatverkoop en allerlei lekkernijen.
Jt/aar... ook wat groters staat op het programma, dus
houdt u de zaterdag vast vrij. Er komt dit jaar een groot,
gezellig podium waar de hele dag door allerlei leuke
activiteiten georganrseerd worden. GeeÍ jelgeeft u zich
snel op, want zo n dag is zo voorbij! Play-back, muziek
maken, zangkoor, toneel, disc-jockey zijn, goochelshow,
dansjes; alles kan en alles mag. Wij hebben (tussendoor)
al het een en ander geh:crci, dus dat belooft watl Om
het een beetje rn goede oanen te leiden, is het wel
handig om bijgaand stroc<1e n te vullen en in te leveren
bij Xander Tennisspec aa zaak, Ramplaan 50. De
mouwen worden ar opge= -: . ::

U, als wijkbewoner. r -'' :. < írveer) een kraam
bestellen voor privé-ve'k::r e- ientoonsiellingen. Ook
als u aktieÍ bent in een s1c-i -; :Í ,.'erenlging, kunt u op
deze dag, als buuftgenc:i -,'. e-:hous asme duidelijk
maken-mits deze niet con r-. =-: =i :Í \wetsend is.

Spelregels: Commerciële '=-:= = '- et toegestaan, en
"kleedjesverkoop" is uitslLr te': :e siemd vocr kinderen.
Een overdekte kraam v21 L1 n'313r' engte kost Fl. 30.-. U

kunt ook een halve kraam rese..'eren (Fl 15.-) en voor
kinderen tot 15 jaar is hei r:ge 1k voor F1.10.- één
derde kraam te huren. U krnl te e'.' sch reseryeren bij:
Annelies Homburg, 524.7230.

Lonmeldins Padium
-z lK doe ook wat leuks op het podium op ons
! -l^^^rr| _rLrr. ee5tl

Naam:

Telefoon:

Omschrijving:

lnleveren: Xander Tennisspeciaalzaak, Ramplaan S0
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Looc'j er , zrnkwerken
Dakbedekkr ngen
Dakrsolatres
G;ts en waterrnstallatres
(,elr rï r elle verwarrn I ng
R r t ,' 'rgen cntstop§neen
[- rr:1rlet€ badkarrer èn
keu ke nve r bou wr n g en
Sciroonrlaken en
onr-ierhouci c v rnstailatres,
qastraarden borlers,
gersers e d

Geen voorrijkosten
Í/raag vrfibf$vend offerte

Loodgieters - en anstallatiebedrijÍ
No<rrdey lurndorplaan 5ó 201! 1-i1 Haarlem
Telelq)n 0?3:242344 ' I werkptaals 023,3251 92

BAKKER
d ro9 i r trrl f - 9rríumorlo

E Bloemrnd..lrewog 301

lussen zijlweg en v h marinehospitaal

OVERVEEN

c23-27 7a.N

rienl«ansaníO

!,','")r--t,.r.i''I It-l.t
rl
i.OSIIit ,liilci

WIJNHANDEL SI,DERI' I 987

. rfrtdLt ln *Uncn cn gcdstillerd

r Portyrrvlo cn ed t'ic ao

.d uw bertrllingcn ÍhLí Ílff lrui!

fllmmcndulq*cg I - m5l C() ( )vcnocn r.L {0211) . :S 22 t}o

I onthoudt één ding
voor kw'aliteit haring

naar:

PHILIP KORYING & ZN
Rr:r;,:an.1-1 Telefoon 023 212133

It
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Amnesty lnternational

Schrijfavonden

Over de hele wereld schrijven men sen op schrijÍavonden
van Amnesty lnternational brieven naar regeringsleiders,
gevangenisdirecteuren, ministers, kranten, generaals,
maar ook naar gevangenen zelf of hun familieleden. Die
brieven worden gelezen en hebben effect, niet ahijd
meteen, soms alleen in de behandeling van de gevan-
gene, maar er komen ook mensen door vrij. Zoals ChieÍ
Gani Fawehinmi uit Nigeria, die van juli tot september
1993 gevangen zat. Hijschreef in september 1993:
"lk wil u uit het diepst varr mijn hart bedanken voor uw
zorg om mijn gezondheid toen ik gevangen zat in de
gevangenis van Kuje". Ook u kunt door zoiets simpels als
het schrijven van een brief gewetensgevangenen moed
geven vol te houden, gevangenisdirecteuren aanzetten
hun gevangenen beter te behandelen, ministers aan-
sporen de mensenrechten te eerbiedigen. Besteed één
avànd in de maand aan Amness en velen zullen u dank-
baar zijn. Elke laatste dinsdag van de maand liggen voor-
beeldbrieven, enveloppen en pennen voor u klaar in het
Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan. Aanvangstijd 20.00
uur.

Het Boek
Supplement...

Vele, vele buurtbewoners hebben gereageerd op de
uitgave van Het Boek over het Ram[laankwartier.
Zovelen zelfs, dat het onmogelijk werd alle aanvullingen
tesamen in één wijkkrant te plaatsen, De komeÀde
maanden zulL u daarom in elke wijkkrant de
middenpagina's "anders" aantrefÍen. Zonder veel te
beschadigen kunt u deze nl. uit de krant lichten, en zó
vouwen dat zij achter in het Boek geschoven kunnen
worden. Let u goed op de paginering!

... ook los verkrijgbaor

Naar aanleiding van het inlegvel in de vorige wijkkrant
(z e ook deze uitgave!) kregen wíj veel vragen of rroor
ber,voners van buiten de wijk (bv vrienden en
Íar.ilieleden), die niet vanzelÍsprekend de wijkkrant in de
c-s krijgen, een regeling getroÍfen kon worden dat ook zij
de aanvullingen bezorgd konden krijgen. rlVelnu, dai
(a' .

- ::-i-,',e'<'ng met de drukker, firma paswerk, zullen
ee - aartai extra inlegvellen worden gedrukt. Wilt u een
e)3-: :a. :ntvangen, bezorgt u dan een aan u zelf
geadresseerde e":velop op Hospeslaan 44. Zet u in de
'<:-::'.'e--:ek het aantal exemplaren dat u wilt

:-:. ?-le- er ,,,,,e ke bijlage het betreÍt. U zult dit per
, :::.: * -e:Ër aanvragen. Voor bewoners binnen Het
Ba-*: aan<,,,aÍ er ls net niet nodig een postzegel op te
: a((e., ',,cc' bel^roners buiten de wijk wel. U krijgt de
.)' . - -ler zo spoedig mogelijk bezorgd. lV]edewerk_
e's ?a' ce ,51lagen die buiten de wijk wonen, hoeven dit' e: aa: :e vragen; zij krijgen de aanvullingen uiteraard
a::::-ai sch toegestuurd. Voor verdere vragen kunt u
te'el-i c Annelies Homburg.

Herdruk

lnmiddels zijn de meeste gereserveerde exemplaren van
het Boek over het Ramplaankwartier al in uw bezit: hetzij
omdat u het boek zelf heeft aÍgehaald in het wijkgebouw
(waarvoor onze dank!) , hetzij omdat één van de
samenstellers bij u een boek heeÍt aÍgeleverd. Het was
niet de bedoeling dat de winkeliers (Robert, Xander) of
de Blinkert na de extreme drukte in de decemberdagen
nogmaals zoveel tijd in de verkoop zouden steken!

AIs u nog een boek wilt hebben, neem dan contact op
met:

Janno van der Eem,Z.Tuindorplaan 25, 524.5719
lrv Elshoff, H.Roozenlaan 21, 524.0996

Johan Galjaard, A.Mensstraat 12, 524.4097
Annelies Homburg, Hospeslaan 44, 524.7290

De laatste exemplaren zullen verkocht worden tijdens
het buurtÍeest op 21 september. Op is opl
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HAPPY'S BÍRTT{DAY CCRNER

lpm,.l.d lJ,q.
g6slàaqd
loveel iaar g€lrou*ó
oIzoma.tr aarrJ q]

Nu n,ol maer voor
reder cadeaults

de íad rn

Eloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
, Zeewegziekenhuis _ lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelvàen

Grote Prijs in het Ramploonl<wartier

ln ,de Dekamarkt Sportspektakel Wedstrijd is een gro
prijs ge",a1len in het Ramplaankwarlier. tn Oit speftàtr
waarb j op een kanskaart een origínele tekst verzonn(
moet v,,orden bij een grappige spoflgebeurtenis, he(
Eva-Anna Kist uit de BloemvetOiaan een breedbeel
tele,,,isre gewonnen! Elke week worden er vele prijzt
docr een deskundige jury toegewezen, rnaar de prijs
rvel een heel bijzondere. Onze harlelijke gelukwensen!

Dekamarkt Ramptae

Postbus 86, 1940 AB BEVERWTJK

Ben 1e een jongen tussen de 7 en lS jaar ?

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je bij ons:

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

dingen leren en doen !

Dil alles ret ionosns van ie eigen leeÍild
en onder deskundige leiding I

PADVIND ERENIGING

CAM ERON §.OU I NZTUERUERS
Overveen

Voor
Welpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informatie:
Welpen 7 tlm ll jazr
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs ll Um l5.iaar
Ilonorc Collct 023 3ltl489

Kom ecns kijken !

Camerons-Dui nzwcrvers
Duinlustwcg 20
205 I A^ Ovcrvccn
(llij Kraantlc lck)

Camcrons-l)uinzwcncrs sinds I 92-'|

G.d. H.nu^gf,a a ' l.l. Sa..l

UW

d.!.aEl
ra.3ro
... Il.T'
d. rarGl

L.gÈmtru12
v. Zae!.a..rCarn Í
€tto à.ràu.! 7t
t oC.Öt?

DÍÍT ITO6TIR

riidende winkelwagen

- mclk
- lcvensmiddelen
- brood
- aardaFpelen
- gro8ntcn en
- fruit

2 keer pcr week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

trl: 378212

voor
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Nieuws uit

de Wii k
Oproepen

Verkoop Tuinen achter
de Bloemveldlaan

Al zijn de tuinen achter de Bloemveldlaan inm dCe s

alweer prachtig groen gekleurd, het dossier houdt rcg
steeds zijn zelÍde kleur: rood. En dat betekent dal ':g
steeds "achter gesloten deuren" over deze zaak (po : e<'
wordt onderhandeld door de Gemeente. En Je
Gemeente is het College van Burgemeester e'
Wethouders met de adviseurs van het 6lenl§slrrÍ E-
daarnaast ter toetsing de plaatselijke politici - :3
besloten Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en G':^:-
zaken en uiteindelilk (eventueel) de leden van ls
Gemeenteraad die het College van B&W :€ -

verantwoording kunnen roepen.

Er wordt dus "intern" onderhandeld door de Gemee-:e
en nog steeds niet tn direct contact tussen Gemee-ie
met de bewoners. Wel hebben de bewoners - naast ie.
door hun uitgebrachte marktewaardebod- een Tegenr:::.
en aanvullende argumentatie aan B&W en betrok<e-
politici doen toekomen. Dit kan er niet anders toe leide-
dan dat de Gemeente wel terug moet naar de bewone"s
om verder te overleggen. Het is immers voor be :e
partijen van het grootste belang dat het collectieÍ va-
alle 33 bewoners/eigenaren in stand blijÍt.

Als de Gemeente zich net zo reèel opstelt als le
bewoners houden we alle vertrouwen in een goede

aÍloop.

Bewo n e rsve rte g e nwo o rd t g i r' :
Bloemveldlaan 5 tm 67 en O. Tuindorplaan 1i

Cursusse izoen Volksu n iversiteit

Onlangs verschenen weer de nieuwe cursusgidsen van
de Volksuniversiteit op de deurmatten van Haarlem,
boordevol boeiende, leuke, leerzame en handige
cursussen. Haarlempassers en CJP-ers, 65-plussers, die
overdag een cursus willen volgen en direct betalen,
hebben maar liefst recht op 25% kofiing op het
cursusgeld.

Uit kosten- en milieutechnische ovenruegingen wordt er
niet meer klakkeloos huis-aan-huis verspreid en zullen er
mensen zijn die de gids 96/97 missen. Wie zich bij de
Volksuniversiteit aan de Leidsevaarï. 220 meldt of belt
met 532. 9453 krijgt alsnog een exemplaar.

Zwemvierdaagse

Zrvembad de Houtvaart

l,laandag 17 juni t/m donderdag, 1 9.00-21 .00 uur.
K:s:er, F|.8.- pp. AÍstanden: 250m, 500m en 1000m.
-sc-",j,,, ng: vanaÍ maandag 10 juni bij de kassa van het

z,'. : -- :ad, Piet Heinstraal, 524.2233.

gers van Vrienden van de Houtvaart onder-
s.--3r Ceze 27e Nationale Zwemvierdaagse, boven-
r s. s ei- een gratis hapje voor alle deelnemers. Voor
re e,go z)r er iedere avond sport- en spelactiviteiten
le,-13: seera door het personeel van de Houtvaart.

-e: r: I t"/anrvege de drukte vorig jaar (300 deelnemers)
-e::3"r r,,'e de tild met een halÍ uur verlengd, zodat niet
:r.'e er d:reki om 19.00 uur hoeft te starten.
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SPFCTA LE STAI?,TERS TARIEIVEN

IhIKOMISTEhI BEILASl'ING V.A. 155,=

. Í l'"', BoekhOuder*;

to
EË:t- 023 - 5241.2.58

t ollàndslai?n )?9, 20 t5 (àB Hae:rlem
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.'()li t l) il,r,irlt'nr
Tr,l rzaitkr i).'.1 24.1tj:'1,
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Te huur
vakantiewoning
Ardennen (DurbuY)
in park met tennisbaan
en orerdekt zwembad.
Prii s voorlnaseizoen:
llnr * eekend of mid-
* eek/ 1 75.-: rveek /325.
I niormatie H. Korv'in.Ír
-r-r n1: <r1'llAO
:=t.. )-)

Lt

Orchidee Ha erlern BV
I ROCKAE BTSHOF HAARLF. N1

Wilt u een lang houdbaa' : :e-e: e -=;-
Bestel dan een stukje met een ORC[-ilDEE

Prijzen vanaí Í. 8,50

1 Cursussen, lezlngen
en workshops in:

Cenlrum vooÍ volwossen ei' educotie
kunst en culfuur

\,
ö

ó

I
- kreotiviteit
- tolen
- lnÍorrnctico
- brldge VOLKSUNIVERSITEIT H AARLEM _r]t]r_*,,u",,

l_t_l
en verder: I

7

:1

=
=

- relzen
- cursussen

voor klnderen

Leidsevoott 220
Hoorlem Tel. 023 5329453

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

g
Lentefeest

Het lenteÍeest van 2 mei jl. was een groot succes De
opkomst was enorm, het weer zat mee en de beesier
waren erg in trek.

Renovatie van de speeltuin

Buurlbewoners BEDANKT! De opbrengst van ce
collecte is overweldigend. Samen met onze vrijwilligers
René van Lieshout, Femmy Rouwendal, [vlanon Pauy,',
tr/arjolein Schouten, Lucie van de Vorst, [Vlevrouw de
Leeuwe, Ruben de Leeuwe en Miriam Nieuwenhutzer
hebben wi1F|.2.374,65 opgehaald voor de renovatie van
de speeltuin. Het speeltuinbestuur wil bij deze de
buurtbewoners bedanken voor hun gulle giften en ook
onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Was U n et
thuis tijdens de collecte? Wilt u wel de renovatie van de
speeltuin steunen, dan kunt u alsnog uw bijdrage
af geven bij tVieke Teunizen, Rollandslaan 29 oÍ
overmaken op banknr. 84.92.58.804 t.n.v. speeltuin
Overveen te Haarlem.

Proqramma voor de zomervakantie

Woensdag 10 juli zal kinderlheater 'Mijn Broer' een
nieuwe voorstelling presenteren. Met deze voorstelling
,,','eten zij de kinderen een uur lang te boeien met
Íantastische verhalen. Waar het precies over gaat , kun
'e zelÍ komen bekijken op woensdag 1O juli van 14.00-
'15.00 uur. Leden betalen Fl. 3,50, niet-leden Fl. 5.-.

Donderdag 18 juli staat het creatieve onderdeel 'Het
3'c.rs op het programma. Wil je clown, acrobaat,
ee-','ientemmer, goochelaar, krachtpatser, danseres,
--z kant oÍ presentator worden, kom dan naar deze
:':-sdag. Het belooÍt een bonte boel te worden, waar
a es ïag en niets moet. 's tt/iddags kunnen we een
::::eCen geven vr:or iedereen die het maar wil zien.
',ee.- broeftjes, zusjes oÍ vriendjes en vriendinnetjes
:.ze g mee. Dus kom naar deze creatieve dag op
r:^re' ag 1B juli 10.00 tot 16.00 uur. Leden betalen
= -.1 50, n et-leden Fl. 5.-.

Sport- en Spelmiddog en Openingsfeest

Zondag 11 augustus houden wij weer de gezellige
s:::- en sce mrddag in onze speeltuin. Tevens wordt
::r= - ,::ag Ce vernieuwde speeltuin oÍÍicieel geopend.
-:' : -_ :'1--a z'et er rlg y6lgt uit:

', ,, Urrm oO",': : I ::en ng van de nieuwe speeltuin
' : L1 ,a^va1g spoft- en spelmiddag
'5 3C cr jsuitreiking kunstwedstrijd
1 e 15 optreden van tMafiijn Castricum, een

kindershow met en voor kinderen
i 7 00 elnde van deze gezellige middag.

Leden betalen FI. 3,50, niet-leden Fl. 5.-.

Kunstwedstriid voor bewoners van het Ramplaankwartier

Wij zoeken Ramplaankwartierbewoners die een schilderij
willen maken voor de speeltuinzaal. Wedstrijdvoor-
waarden; Het schilderij moet één van de volgende
aÍmetingen hebben: 30140,50/60, 7Ol1O0. Het onder-
werp is vrij. Het schilderij mag van olieverf, aquarelverf
etc. zijn (het is geen kleuruvedstrijd). De 3 winnende
schilderijen worden eigendom van de speeltuin.
Max.Koning, bedenker van dit plan èn jurylid stelt 3
prijzen beschikbaar.

U kunt uw bijdrage, voorzien van naam/adres/telnr., vóór
1 augustus inleveren bij lVieke Teunizen, Rollandslaan
29,524.1258.

Vrijwilligers die willen helpen met het begeleiden van
de spelletjes e.d., kunnen zich aanmelden bij
An nemarieke Teune, 524.4490.

11

Het schaap wordt geschoren.
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Wij denken maar aan één ding....
G> ^/ NS Reisburo

Vakantie!
,30 uur

Elrf

?A

De zaok van vertrouwen

Stagerij
SCHAAPER

RAMPLAAN 38 T:l' 023- 2( 6l 61

ÍooDgieter6-inetoÍÍotiebeDriii iirrno !oifrnon

Dok-Riolcringlwcrk,Lood'enZinkwerk'Sonitoir'CVGos-Wqlcr

HendrikRoozenlaan162015JNl-Iaar1emTel.o235243472/525|003
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Paneel- en kasttrouw

Elektronika

Àarding
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(lngezonden) Ramperties
t

a

Wi1 nodigen u uit mee ïe doen aan een urriek ruilsysteem
. Als u een hobbte heeft en die graag in wilt zetlen voor

eenander. in ruil voor een klusle dat alsmaar blijft
liggen dan

. Als u uw kennis/ervaring wilt overdragen en graag uw
ramen eens gelapt wilt hebben, dan

. Als u het prettrg vindt om te tuinieren en dai ook voor
een ander rvilt doen, in ruil voor iets dat anders niet
binnen uw bereik itgt dan .

bent u degene die zich bi1 ons kan inschrilven. Onze
"winkel" staat open voor mensen die: én iets vragen. én
iets aanbieden. ln principe zijn alle diensten gelijkwaardig
aan elkaar lets voor iemand doen en in ruil iets krilgen ts

de basis van dienstenruil Drenstenrutl is voor werkenden
en niet-werkenden. voor poetsers en lei'aren, voor doen-
ers en moeders. voor mannen en ouderen. kortom voor
iedereen die tijd en koslen wrl besparen En natuurliik
voor iedereen die wrl ruilen

De Dienslenruilwrnkel is teleÍonisch bereikbaar.
tel. 365200 I 359220, Simmy Witteveen, Petra Strootman

[Vike zoekt militaria uit W.O. ll, zoals kleding, medailles,
uitrusting enz.

524.0955
na 16.30, 072.502.1302

Voor onze licht-gehandicapte zoon van 4"jaar zoeken wij,
woonachtig in het Ramplaankwaftier, voor de woens-
dag-, donderdag- en vrijdagochtend, van 7.45 tot 8.30
een oppasouder. Helpt u ons?

524.8578

Cursus tekenen en schilderen

' september dit jaar zal de beeidend kunstenaar Max
Koning starten met een cursus tekenen en schilderen
. ::' :eginners. Elke dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00
--'za er worden lesgegeven aan een groep van ca.'l 5
-:^se. ln deze lessen staat het leren kijken centraal.','?--: je verschillende manieren waarop er naar de
,',='!,. <heid gekeken kan worcjen, zullen de cursisten
.,,=-- s*aken met verschillende technieken, zoals
:3.i.^3- 'r et potlood, kleurpotlood, graÍiet, pen en krijt,^:: s:' leren met waterverf (aquarelleren) en acrylverÍ.:'- l3 .and van de aangeleerde technieken zullen de
:*'s ::.- ,.,en,olgens begeleid worden bij het maken van
. l:- ,'.e"K Tevens zullen er door een kunsthistoricus
:-i. . ez ngen gehouden worden over thema's uit de
.,,--s:lesca edenis, die nauw aansluiten op de besproken
-a- ."e^ ,,,,,aàrop er naar de werkelijkheid gekeken kan

-.:: s .-3geli1k dat een aantal lessen verzorgd zal gaan
,'.r'r:- c:or gastdocenten, die specialist zijn op een
s:e: ' e( terrein van de beeldende kunst.

'.'air (lnrng (1950) behaalde in 1970 de acte teken-
:-aa', cezocht de Rietveld Academie en gaf tekenles in-:: Ll idelbaar Onderwijs. Tegenwoordig geeÍt hij les in

z .' eigen atelier. Hij ontwikkelt vele grote kunst-
:'rjecten, zoals materíeschilderijen, driedimensionale
sc- derijen, kijkkasten, installaties en landart projecten.
ïevens is hij lid van het KollektieÍ Klassekunst dat
:nderwijsprojecten met betrekking tot de beeldende
k.nst in het basisonderuuijs verzorgt.

Dregenen die meer informatie willen hebben over deze
cursus, zijn van harte welkom op de voorlichtingsbijeen-
komst, die gehouden zal worden op zaterdagmiddag 22
juni om 14.00 uur, in het gebouw van de Speeltuin-
vereniging in de Croesenstraat te Haarlem. lndien het
voor u niet mogelijk is deze bijeenkomst bij te wonen,
kunt u contact opnemen met:

A/lax Koning, Houtmanpad Bb, 524.0772

\

o
,//

* Wie wit er ruiten?
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Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

l)e cnc k.'cr hch jr- gcltl ovcr,.lc.trrtlt'r..'kt'cr hcl. lr qr'l.r

nret rnocrlrjk over. \\''ii z-ttt'kr'tl nlcl n.lar t,.'.1,'tt.'tt ()nl Ll ('('ll lL'tltng iL '. -

VSB.BANK
Door kom ie verder mee"

Ramplaan 3ti, 2015 GX Haarle:

VSB BanI doct daar

': i)nt u dic te geven

-I

t OI(ORREI(Tto

Voor beler beeld en geluid... ReporoÍie en verkoop

leidsevoorl 130 - Hoor]em

Tel. 023 - 32 31 87 Per t0 t0-'e5:02il 532 3/ 8/

Iox 023 - 3d 00 03 Per t0-t0-'95: fi2il 53100 03

tl rlJrrprhhlcr o.s.
. llj
. &bhr
o lerh
. lrrc
. letW
. ÍiLr
. &rrdig
. Hitqll
. JY(
. Ícrwood

o Horolr
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. ilol,lo
. Poolork
. PlEtpr
. Phtcer
. Sorrl
. Slo?
o Sory
. Tcdrkr
. Yomoh

Gazelle
VOOR tE'. :::' , "- 

3 AA}IKCCP-ADVIES
EN lco?c Sr; ' ,I ROLLAXD
fíEER DAri *i- . t ta - '! FIETS€N-VAKKENN lS
o RFPARAT ES
o ALLE MÀf Ef l 3À:.: i'J
. ONDEFDE-f '.r
r TOEBEHCaEIt

c;ok vocr orie sl.rlen Phrlrps gloeilomP{n,
T L D,tizen en eiektro- moterlool

A G CE -]AAS RAI!4PLAAN 46 TEL 24 05 53
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van inksZ n'2. ijraEram
naaóenedenVA nbenedennaarlinks bovenvannVA naarechts'e:lls

keereen wordendan gebruikt.meerDet. letters mogenencoven diagonaa

ACHTEREEN

BIEDEN

BLEEI(V'ATER

DUTJE

GASFLES

GEZAG

JAKKiE

JAMMER

KORTOM

LOERGAT

MALSHEID

RIJGEN

ROOKHOL

SCHAT

SIGAAR

TOESIAG

VERKERING

VROU\íTJE

È.t

De wijkraad wenst u allen een mooie zomer toe.
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Ee tcafe

't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollandse s feer

Uitstekende keuken

7 dagen per week geopend

Ook ztaluerhuur

mle I ï'.i"iiïi^\ Ramplaan 125, Haarlem.
Teleíoon n urruner : 023 -240532

0tÍ ts H[ï sytït8001 y00B 0EB0EG[LtJX
GEZ(IIIO LEI(I(ER BH()(}O

srNDs 19í I

Bent u ook 1id van de elub voor gezonde,srmkelijke broodeters?
A1s udicht inde buurtlran eenvan onze Oude Bakkershuyzenwoont

" Dan zit u helemaal gebald<en"

TIÀÀRLEM

Gen. Cronjestraat 158. annexcroissanterie
Kritzingerstr. 37. Indischestr.95 cen.Spoor1.8
Hoogerwoerdstr. 45 annex croissanterie
Schouwtj eslaan 47 annex croj-ssanterie
Rollandslaan 33 Marsstraatl Bakkerstraat 16
Zllweg 24 annex croissanterie

HEM{STEDE
Binnenweg 140 annex Konditorei restou-rant
SA}rlPOORT
Bloemendaal sestraatlÍeg 85
OITR\DEN
Ni euve Dj ember-Bloemendaalseveg 247

Bakker vd Voorenmaakt 1,'antrage eters grageeters
De roep aan tafel

"Van der Vooren,nog een seetj e"
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