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MU[Jkknant
RarnupIaankwantuen

SEPTEMBER 1996
Jaargang 17 . Nummer 4

Wijkkrant
Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

524.7230
524.0896
524.5096

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

Voorzitter/Secr.: Derk de Vries
Penningmeester: I rv Elshoff
Milieu:John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

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

524.1915
524.0896
524.8228
524.3262
524.6227

Stichting Ram plaankwartier
VSB' Bank: 84.82.63.030
Gironummer Bank: 2459

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer 06-11
Ambulance 531 .9191
Belbus 515.2666
Dierenambulance 524.6899
Dokterscentrale 531.3233
Milieu-bel 511.4545
Oppascentrale, EmmyVerbeek 524.1734
Politie, team Zuid-West 512.2165
Wijkverplegingen Kruisveren. 515.5600

527.0424
518.0180
525.8181
511.3300
518.0100
511.3000

Wijkgebouw & Speeltuin
Croesenstraat 51 524.6333

*

De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van

19 oktober.
' KopU kunt u inleveren

Vm 1 okt op de Hospeslaan 44 of Bloem-
veldlaan 43.

Voon uw DRooMHuts
STAAN WU GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

4,, ,u, huis noo
verkocht, is dor norrnrrliil
zorgen wij, dor u ol nret he,

de uerkoop ziin gelo.re
Íinonciële middelen en r i ,

Zo kunt u oltiid ols éen ,ro

'-rilbrengen.

neu: *ordt
ng. Doorom

zen nieuw in

:- 3gqen en een bod

,:!":-l -l uw

Dit is slechts éàr rur de tu.dden von onze service, om uw
oonkoop oÍ '/€Ít@p í.rcesd b rnoken.

U kunt nomeliik difil rclenen op:
. 24 uur berglbuheU (o"k op zoterdog)
o géén enhe*octn, drs zeer vriibliivend
o zeer snel mo&en ro oÍsproken, bezichtigingen en toxoties
. begeleiding tÍi firurciering en beleggingen

Vq terenn
keo

Reotvi
loord

m
blrr'rl

M ii o-s.
"omdol u niet elke dog een huis koopf,,

meesbrlmn 2 ó, 20 I S EM Hoorlem, td OZ3-2 47 3 63, lox A23- 24 49 23.
G. Schml

i

Bel ons voor een wiiblijvende kennismoking 023 - 247363.
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Buurtfeest
Zalerdag 21 september: Buurtfeest in het Ramptaankwartier !!
-: ::::'i weer een feestelijke dag te gaan worden, en u bent allen van harte welkom om dit*-:: .: ' .i.n. Behalve een groot stuk van de Ramplaan, is ook een gedeelte van de Rollands-
==^ -:=:eeld bij de feestelijkheden. Hier volgt een greep uit de vele programmapunten.

,' .:z 3 20 september

:- , -- -.;. o fflls bewoners van de Ramplaan die wonen,.'.-' :. winkels tot aan de Tuindorplaan, èn de be-, :-s die wonen op de Rollandslaan vanaf de winkels' -: fickmansstraat, vragen wij hun auto oí andere
.:: -: .r gsrfls voertuigen in één van de omliggende
:' i :^ te parkeren (u krijgt hierover ook nog persoonli.lk
- - , I Het voorlopig inrichten van deze gedeelten van
-. r::1 plssn en de Rollandslaan zal vanaf 20.00 uui-

.: lavond plaatsvinden. De bewoners van de
:: ende straten vragen wij begrip voor deze

: _ {e parkeeroverlast.

l::erdaE 21 september
-: 

- --i - 08.30 uur. De firma Pel plaatst de marktkramen
-: :e Rollandslaan en de Ramplaan. De kaarljes met
:'--.n van de huurders worden vervolgens op de

- -a'nen bevestigd; u wordt verzocht deze kaartjes nieÍ te
. e r,vrjderen oí te verplaatsen !

-? 30 - 09.3A uur. lnrichting van de gehuurde kramen.*:1 09.00 uur kunt u (beperkt) hiervoor met de auto
:: recht,

-? 30 - 09.30 uur. Kinderen tot 14 jaar mogen vrij hun
. =edjesverkoop inrichten op het Ramp!aanptein en het
.':s tussen de winkels.

' ,) uur. Feestelijke start van het buurtfeest ! U kunt-.,'olgende ven,tachten:

Tentoonstellingen;
Gezellige verkoop in de kramen, en bij de
kinderen;
Kofíie, thee, limonade en licht - alcoholische
versnaperingen op diverse punten;
..Jsverkoop en ancjere lekkernijen,

Spr rgkussen voor de kinderen;
V1/i.j kraadskraam voor inlichtingen en o.a.
verkc,':p van het boek over het
Ran"p aankwartier (zolang de voorraad strekt);
Bar-- en kcífiehoek: barbecue, groente-, brood-
el vrss:eciallteiten;
Spe: a e aanbiedingen van de winkeliers;
Een 3elee ie van de Rollandslaan is tot 13.00
L,.ri r,,i.l ',::r skaie-boarders, roller-skaters en
À--l^ Í ^t^^-
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Ee tcafe

't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

,- e :e ll tg oud-Hollandse s t'eer

Uitstekende l<euken

.;rqen per u,eek geopertd

l':k ualt,erhuur

ï'ri"iiïi\ : ::' ;iaan 125, Haarlem
. .. .- -,r,nurLrner: 023-210532

tl|Ï IS HEÏ SYIITB(IOI VOOB OEHt]EGELIJT

Gtzoilo LEl(l(EB B8000

SINDS 1918

Bent u ook lid 'ran de cl-ub voor qezc:--=, s:-='::---'{e broodeters?
A1s udicht inde buurt11an een\an caf: l -:: 3akkershuyzenwoont

" Dan zitu helemaal gelar-te:-

}AÀRLEI'Í
e,en. Cronj estraat 158. annex croissanterie
Kritzingerstr. 37 . Indi schestr. 95 Gen. Spoorl . I
Hoogerwoerdstr. 45 annex croissanterie
Schourf,tjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 l,Íarsstraatl Bald(erstraat 16
Zijlveg 24 annex croissanÈerie

HE!,§TBE
Binneuneg 14O annex Konditorei restourant
SLTtIffiT
Blrendaalsestraatrreg 85

ovRvEhl
Nieuee Dj eber-tsloemendaalselÍeq 247

Bakker vd Voorenmaakt ]ran trage e"e:s ;r:a;e e'-ers
De roeP aan tafe:

"Van derVocrren,nog een s€€:-'=
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vervolg van pagina 3

1C.40 uur - 13.00 uur o spsllstjescircuit op de Ramplaan
en tussen de kramen , voor de kinderen;

11 A0 uur - 16.00 uur . Estaíette - wedstrijden voor jong
=n oud op de Rollandslaan!!

i 6 A0 uur o Sluitting van het buurtfeest.

16.00 - 17.00 uur o Schoonmaak (U helpt toch ook ?)

Algemeen

)e gehele dag zijn de winkeliers èn de Dekamarkt voor
,',andelaars en fietsers gewoon bereikbaar.

le NZH volgt met bus 7 en 8 een gewijzigde route. U
..'ijqt hierover nog nader bericht.

le Ramplaan is vanuit het noorden voor de auto
:ereikbaartot aan de Schoonoordlaan, vanuit het zuiden
tot de Tuindorplaan. De Rollandslaan is vanuit het
: lsten bereikbaar tot aan de Hospeslaan.

,','.1 proberen er met veel, heel veel vrijwilligers een
;:zellige dag van te maken. probeert u samen met ons
- ierlast en rommel zoveel mogelijk te beperken!

.:len van u hebben zich al opgegeven of zijn door ons
;:';raagd één uurtje mee te helpen ('s ochtends of 's
- Jdags). Witt u óók meehetpen (elke leeÍtijd is
,'.: <cm!!), neemt u dan kontakt op met één van de
- ^:ergetekenden.

',':cht u die dag iets zien, horen of meemaken wat u- et prettig vindt, neemt u dan kontakt op met één van
r -. wijkraadsleden. U kunt hen herkennen aan hun
-:amkaartje.

-:nslotte, er is nog een beperkt aantal kramen te huur. U
. .rrt bellen met Annelies Homburg voor informatie.

. : ntaktpersonen buurtfeest:

. Annelies Homburg 524 7230

. Nico v/d Fange 524 6221

. Jacqueline lVloerkerk S24 5096

Het heeft er even om gespannen, maar de winkelgalerij
aan de Ramplaan heeft er (weer) een groente_
speciaalzaak bij, mede mogetijk gemaakt OaÀfzij Oe
buitengewone inspanningen van dà collegd_winkeÍers!
Voor vele buurtbewoners werd het verdwijnen van Saïd
destijds als een groot gemis ervaren, en van alle kanten

wordt er inmiddels opgelucht gereageerd: er kan weer
een keuze gemaakt worden uit èen ru-im gesorteerd, versgroente- en fruitassortiment. Want dàt ziln Oe nLr*e
eigenaars van plan u aan te bieden.

De zakenpartners Rita Meijnckens en Bas in ,t Veld
hebben beiden aÍ uitgebreid hun strepen verdiend in het
'groentenvak'. Rita zal voor velen een bekend gezicht
zijn: na haar werkzaamheden bij Saïd, heeft zIj haarruime ervaring compleet gemaàft op de groLnten_
afdeling in de AH-veétiging aan het SoendapÉin: haar
kwaliteiten als vriendelijke gastvrouw kennen wij allen
maar alte goed.

Nieuwe Winl<el: G & F Speciaal

Ook 3as is geen 'groentje' meer; integendeel. Als
achlereenvolgens kassier, chef afdeling groente en
bedrijlsleider bij "ptusmarkt" kent hij Oe knËefjes van het
vak, al met al belooft dit duo een groente_speciaalzaak
van nrveau te kunnen presenteren. Naast de kilo_groenten. de gesneden groenten, de salades, de
stari-rpctgerechten, en de speciale magnetron_aan-
breClnoen zal ook regelmatig via enquéteformulieren
naeT u\lv,speciale wensen geiníormeerd worden: een
betere service is nauwelijks te verzinnen.

De v,'ljkraad lvenst Bas en Rita héél veel succes in deze
nreuy,re zaakl

§

Voorpagina

De schitterende poster over het buurtÍeest die u
verspreid in de wijk ziet hangen, en die ook staat afge-
beeld op de voorpagina van deze krant, is ontworpen
door Femke Gelens uit groep 7 van de Beatrixschool.
Bovendien hebben alle leerlingen uit deze klas de
posters van een vrolijk kleurlje voorzien. Bedankt,
jongens en meisjes!
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TEXACO

Texaco Selíservlce Stetlon

W. G. POTZE
Vlaamseweg 2. 20ÍS OA Hrrríom
Tel. 023.244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

,L
rry

Wherever you go,
go Texaco

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARTEM BV

Uw voordeel bij vele winkels in Haarlem.e.o

Tnf,r-- - -11111,--,;... , -. :-r-::1. , : l_5. -lV O\ ERVEEN
.. -i i_- . r
,,- -.....-:.: Ó

IVEAO COMP L TE RCURSUSSEÈ*"

In septemhtrr rJr.illlr-in het MAO

* TEKSTVERWERKING V/p 5.1 (Dos)* TEKSTYERV/ERKING MS WORD 6.0 (\vindows)* Spreadsheets ret Excel 5 (Windows)
IYEAO, Overbmlam 26,2l}l AM Heemstede.
tel. 023 528 87 57

futrflPUr
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Rampiaan 24a

2015 GW Haartem
Tel€Íoon 023 - 24 tA A2

Wr1 hebben dagelrlks ieuxe aa.
bredrngen rn bloemen
bloetende en groene p a.ter

Wr1 maken dagelrlks bloemstuk
1es en plantenbakken fu4eestal
bezorgen wr1 gratis.

J W11 ziln gespecralrseerd rn

hydro cn kantoorbcplanting
en doen hel onderhoud
van turn groenvoorz tenrng

f, Tevens leggen wr1 de moorste
tuinen aan o.a met
saerbestrating en beplanting.

O Wij hebben de ailemieuwste
bestratingsmaterialen.

o Wij geven gratis advres over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, Oat staar voor
klantvrrendelijkheid en kreatief

zaken doen

\ 1/--,\4
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Bomen Elswoutslaan Gaan Weg

l: Ior-]-rcn op de Elswoutslaan zullen in oktober oÍ
-:;ember gerooid worden (zie tekening). Dit wordt
.:,::af aangekondigd in de diverse dag- en weekbladen;
::','endien zal dit ook in de wijkkast gepubliceerd
,',:lden.

3 j vragen kunt u contact op nemen met dhr. O. van
f'lispen, sectie Groenvoorziening Bloemendaal. 522.5691

v 0( oí §( ; ?.9', i,t,Éor.$c
VJ

i0. rÍ
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openinssfeest' Spge[tUfrm
Zondag 11 augustus was een feestelijke dag voor
speeltuin "Overveen": na een ingrijpende verbouwing
werden de schitterende, nieuwe speelwerktuigen officieel
aangeboden aan de bewoner(tje)s van het
Ramplaankwartier. ln zijn openingsverhaal memoreerde
voorzitter Ed van Schooten de Litstekende
samenwerking met firma Van der Kroft- die de nieuwe
speeltuin ontwierp en de toestellen leverde- , de SSJ, de
financiële bijdrage van de Stadsdeelorganisatie Zuid_
West, en niet in àe laatste plaats de vele, vele sponsors,
van wie de namen op de schitterend uitgevoerde
plakette aan de zijwand van het buurtgebouw vermeld
staan. Ook de firma Seignette, die het afgelopen jaar de
rioleringswerkzaamheden in de wijk heeft uitgevoerd,
wilde graag bijdragen als een soort compensatie van
mogelijk verooaaakt ongemak. Hulde!

Ten slotte mocht niet onvermeld blijven dat de
buurtcollecte maar lie:tht Fl 2500.- heeft opgeleverd. Na
'het oplaten van de vele gekleurde ballonnen was de
opening een feit en kon de feestmiddag beginnen.

Ook de wijkraad wenst het speeltuinbestuur, en de vele
vrijwilligers die al de activiteiten mogel'rjk maken, heel
veel succes in de komende tijd. De speeltuin ligt er weer
schitterend bij!
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Te handhaven oude beuken

Jonge laan met om €n om te veqCanten b€uken

Boolen oude beuken, herplant om de 6m met de beuken uit vak B

Te handhaven Unden
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LoocJ eri zrnkwerken
Dakbedekkr ngen
Dakrsolatres
Gas en waterrnstallatres
Io' rJ'ate Verwafrï]t ng
B roierrngen r cntstopQtnqen
Cor-nplete badkamer en
keu kenverbouwrngen
SchoonmaKen en
onderhoud c v rnstallatres,
gasiraarcien borlers, BAKKER

d rog tr forif - 9ríun.rí.

gersers eC
§ggn ;rllrrrhOSlen

Vraaq , r Dlr vend arLreíe

Loodgieters - en installatiebedrilÍ
No()rdeí Turndorplaan 5ó 2015 Ht Haarlem
ïeleÍoon O23 24?344 ' / werkplaats O23.325192

Blorm.nd..ltxog 301

lussen zr ,^ei e^ , h rnarinehospitaal

CVEFVEEN

a2352i 7t ffi

E
rianl«ansan(O

i -'í-' .: - ^' 'I lt -I .r

i.vrlri^t'..f,r-1

WIJNHANDEL SEDERI' IU87

r rÍqldLt ln *Unln en ÍcdirtillÉÍd
.Portytrvlo co rdvlcra

.sl uw bët tliogen gmtir rro lruir

Blqmeod-uls*cg l - msl CO Ovceccn . tcl (tr23) .2522!l1t

onthoudÍ één ding
t' oor l, *'aliteit haring

naar:

PHILIP h,ORYING & ZN
Rr-: .:- l-l f: e ioon021.5212113

-- 
Èr-.
ïi

Te lefoonnumme rs advertee rde rs

Een aantal lezers heeft ons attent gemaakt op het feit
dat nog niet alle telefoonnummers in de advertentie-
kolommen zijn aangepast. De adverteerders hebben ons
verzekerd dat dit zo spoedig mogelijk verholpen zal
worden. lVaar het is u allen uiteraard bekend dat voor
alle genoemde telefoonnummers een " 5 " dient te
worden gedraaid.

t/ L,t._

Ramplaan 40
Haarlem

tet, (o23) 52479 93

8
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De Blinl«ert
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Oproep

ln verband met het genoemde jubileum houden wij
tevens een receptie voor alle familieleden, (oudj
medewerkers, bestuursleden, relaties etc. Aangezienhet na zovele jaren onmogelijk is alle oud_
medewerk(st)ers te achterhalen, willen wij graag via
deze weg iedereen die ooit in de Btinkert néelt góerkt
uitnodigen voor de receptie op donderdag 24 óktoOer
1 996 van 15.00 - 18.00 uur. Graag tot ziensl

Overzicht van overige activiteiten in september en
oktober 1 996

18 september: mevrouw van Driel met
klederdrachten
7 oktober: Zamor zanggroep

Eventuele wijzigingen in het activiteitenprogramma van
de Blinkert vindt u terug in de wijkkast.

Mevrouw C.J.M van Gendt.

Hulp Gevraagd voor Aquarium

Sinds jaren hebben wij een prachtig aquarium in ons huis
staan, maar.,.dat vraagt wel onderhoud.Tot op heden
heeft de heer Dirks dit ongelooíijk trouw en goed gedaan.
Helaas moet hij hiermee, vanwege privé- omstan-
digheden, ophouden. Hierbij dan ook een dringend
verzoek op iemand uit onze wijk, die daarvoor
belangstelling heeft, om eenmaal per week de zo
broodnodige hulp te komen verlenen. Wilt u hierover
verdere informatie, belt u dan even met de heer Dirks,
524.4491. Hopelijk mag ik een van onze buurtgenoten
binnenkort in de Blinkert venvelkomen.

Braderietje

Zaterdag 23 november a.s. van '10.30 tot 13.00 uur is er
weer een 'Braderietje' in ons huis. De dames van het
handwerken hebben weer vele gezellige en mooie
dingen gemaakt. Er is voldoende keuze aan St.Nicolaas-
of kerstkadoctjes of zomaar een kadootje voor jong en
oud.

Jubileum Uitnodiging Voor Alle
Buurtbewoners

Wij zijn bezig met de organisatie van een
overzichtstentoonstelling over het wel en wee van de
Blinkert in de aígelopen 40 jaar.

Om u in de gelegenheíd te stellen deze te komen zien
en tevens ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum en
het 12-112 jarig bestaan van de nieuwe Blinkerl
nodigen wij u uit om met ons een glaasje te komen
drinken op zaterdag '19 oktober tussen 15.00 en 17.00
UUT.

N reuws

voor Ouderen

a

a

a

Ouderencontact Overveen

Hier volgt het prograirr-.ia \,arl septerlber t/m oktobe r
1906. Hopeiijk kunren i", j raast de bekende gezichterr
ook nieuwe mense:r b::rceiel,

o D .s:a: :7 en 21 settember: Sociëteit van
+ -- - a J,J ttiT.

. i.laari:g 33 september: Heffstbustocht naar
:.-- 1-!

=> - ,)

o Drr-<-rao O1 en 0B oktober: Sociëteit van 14.00 -
! -".l uU|

. Dinsdag '15 oktober: Sociëteit van 14.00 - '16.30

!ur.
Op deze middag komt de heer drs. R.P.A.
Davidse van apotheek Elswout met u praten
over uw medicijnen. Wat gebruikt u allemaal,
waarvoor/waartegen en werkt dat niet tegen
elkaar? Wat heeft u nog in uw medicijnkastje
staan? U krijgt over dit alles heldere uitleg en
natuurlijk kunt u vragen stellen. Komt u op tijd?

. Dinsdag 22 en 29 oktober: Sociëteit van 14.00-
16.30 uur 

g
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS VAK

INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,.

Te huur
vakantiewoning
{rdennen (Durbuy)
.n park met tennisbaan
en or erdekt zwembad.
Prrjs r oorinaseizoen:
lrng *eekend ofmid-
* eek/ 175,-; week /325.
Intormatie H. Korvins
Tel.: C23-524;\'759.

v.o.f. §e Boet
BEL 023 - 241.258

Roll,indslaen 29, ?al5 3B 4aaíten

k houdert;
Av

.{---.'-
.-:,

ti

Orchidee Haarlem BV
t--7

ROCKAEBISHOF HAAI?L :'.'

Wilt u een lang houdbaa. a ce'nele mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE

Pijzen vanaf f. 8,50

B( )(.kdí-,n5ll( )J !{ I ;r

l,()15 1l I ) iJ,r,rrlt.,rr
Ti,i rr'.r.ikr il.'.J i24.1H.'1,

Cursussen. lezlngen
en workshops in;

Cenllum vooÍ volwossenen educolie
kunst en culfuur

\?z
(,
;
@

I
- kreotiviteit
- tolen
- lnÍormotico
- bridge

- -
VOLKSUNIVERSITE IT H AARLE M -l-l-t- *,r",,rtt

- -en verder: I
n,
a

=

- relzen
- cursussen

voor klnderen
Leidsevo ofi 22A
Hoorlem T^l r\^-- :^^ri1lUl. u.-- - -..v*JJ

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812
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Reacties op het boek
Vele, vele buurtbewoners hebben gereageerd op de uit-

gave van Het Boek over het Ramplaankwartier. Zovelen

zelÍs, dat het onmogelljk werd alle aanvullingen tesamen

in één wijkkrant te plaatsen. De komende maanden zult u

daarom in elke wrlkkrant de middenpagina's "anders"

aantreÍÍen Zonder veel te beschadigen kunt u deze nl. uit

de krant lchten. en zo vouwen dat zij achter in het Boek

geschoven kunnen worden. Let u goed op de paginering!

U hoeÍt slechts de vouw bij de nietjes open te knippen oÍ

sn 1den.

Wiil<schouw

Zoals ieder jaar wordt er in onze wijk weer een schouw
gehouden. Dit jaar gebeurl dat op dinsdag 8 oktober.

Vertegenwoordigers van Gemeentewerken, Reiniging,
Natuur en ÍVIilieu en Politie Zuid-West zullen samen met
enkele wijkraadsleden door de wijk lopen. Er wordt dan
gelet op de bestrating en het groen in onze wijk. ln deze
wijkkrant vindt u een lijst met eventuele aandachts-
punten voor de schouw. U kunt deze lijst invullen en
voor oktober inleveren op Ramplaan 101 .

We zullen proberen de problemen in samenwerking met
de Gemeente zo goed mogelijk op te lossen.

Níco van der Fange

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

Gaarne vóór 1 oktober 19go

Bouwen in Plantsoen / Niet Doen
(deel l5)

Het concept ontwerp-bestemmingsplan is klaar, schreven
we in de wijkkrant van september 1995. Het wachten was
op de volgende fase: die van het wettelijk vooroverleg.
Daarin wordt het ontwerp voorgelegd aan de provincie, de
aangrenzende gemeente, andere ambtelijke afdelingen van
Haarlem en niet te vergeten de wijkraad. En zo is de situatie
nu - één jaar later - nog steeds.

De vereniging houdt onverkort vast aan de afhandeling van
de procedure in de juiste chronologische volgorde. Zonder
het genoemde wettelijk vooroverleg kan niet aan de
inspraakprocedure, waarin u en wij als vereniging onze
mening kenbaar kunnen maken, worden begonnen.
Aanvragen van bouwvergunningen voor woningbouw in het
plantsoen die vooruitlopen op het bestemmingsplan, zullen
in het licht daarvan worden beschouwd.

!/e zijn aan het eind van ons derde verenigingsjaar. Een
jaar waarrn met betrekking tot het Willem Dreesplantsoen
v,rein g is gebeurd. Dat is zowel gunstig als ongunstig.
Gunsiig omdat er (nog!) niet is gebouwd. En dat is per slot
van rekening onze inzet. Ongunstig omdat we ook nog niet
kunnen zeggen dat het gevaar achter de rug is. De leden,

donateurs en sympathisanten krijgen daarom binnenkofl
bericht over de manier waarop wij menen dat we het

volgende verenigingsjaar in moeten gaan.

Het is nog niet over; woningbouw is nog steeds niet van de

kaarl verdwenen. Ondersteun ons daarom; word lid,

donateur of sympathisant en bel tr/.van Elburg, 524.3918.

Naam, adres of telefoonnummer (niet verplicht):

Kruis aan waarover u klachten heeft. Meldt a.u.b. ook de locatie en geef een toelichting

fl a'Trottoir

E e, Rijweg bestratingen

EI C,Verstopte kotken of putten

EI o,(ZwerÍ-)Vuit

EI e' Groen: aan- of aÍwezigheid

EI f,Groen:onderhoud

EI O, Straatmeubilair of speeletementen

fl H, Verkeers- en straatnaamborden

f] t: nnti-parkeerpaattjes (wet of niet)

E I'Verlichting

E X, Rolstoel toegankelijkheid

EI t-, lets wat niet hierboven voorkomt
Zonodig kunt u overgaan op een ander vel papier.

-l
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Wij denken maar aan één dingo.oo

uur
EUI

<\) ^/ NS Reisburo

Vakantie!

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

?A

De zook van v ert rouwen

Stagerrj
SIHAAPER

RA),iPLAAN 38 Ttl. 023- 2( 6I61

Íoobqieter6-instcÍÍotieÍebriji iirrno boiirnon

Dok - Riolcringrwcrk, Lood- cn Zinkwcrk, sonitoir - cv Gos - worer

Hendrik Roozenlaan 16 201"5 JN Haarlem Te1.a23 5243472/525too3

be1 voor meer informatie of vrilblijvende offerte.

m
Í,

Tennissen cloe

rt11tt1111!ijfulij=

§,,:;',:i,ti li,i::i:,': 
,',';,:;: ,, 

,P

\/
ïelefoon 023 2.1 {Z l0

terseJ, S IL'IN

C.STAPEL
>>ELEKTROTECHI(IEK<<

Leendert lïtetxzsrraar l0ó
2015 JT Haarlem

TeL 0àï-í24 50 l 1

Iax.0iIJ-524 50 I 4

MoÍriel. í16-52 804 ó&3

o

Reparatirx- bruin goed- witgoed

Paneel- en kasttxruw

Elektronika

Aarding

o

o o

l,ichg- krar:ht- l,eveiliginp- en
no0dstrír(rnlmsl í lle I t(xi

lleet- regel- hesturincii- en
gehridst eïh nir.[
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Gemeente Haarlem

Feest in de Dicl«mansstraat

Op 24 augustus j.l. is een prima inltiatief van 6 jaar
geleden op voortreffelijke wijze herhaald: een
gezalnenlijk feest met alle bewoners van de
Dickmansstraat en direkte omgeving. [Vet een uitstekend

'rerzorgde barbecue, met hapjes, drankjes en muziek,
met spelletjes voor de jeugd en rnet vooral véél praten
hebben jong en oud zich buiten in de de ( tijdelljk
afgesloten ) Dickmansstraat tot 's avonds laat kunnen
amuseren. lv4et behulp van naamkaartjes, met als
ondersteuning de schitterend uitgevoerde plattegrond
van Dick Angenent waren de contacten over en weer
snel gelegd. Een idee dat navolging verdient!

I

Aloysiusschool

Open Dag

Op woensdag 18 septernber organiseefl de Aloysius_
school een open dag van 08.30 uurtot 12.00 uur. Er kan
dan kennis gemaakt worden met de basisschool en de
peuterzaal, onder andere door middel van het bijwonen
van de lessen.

75 jaar Aloysíusschool

Dit jaar bestaat de Aloysiusschool 7S jaar.. een bestaan
dat groots gevierd gaat worden. Zo wordt er op zaterdag
5 oktober van 17.00 uur tot .ï9.00 uur een reUnie
georganiseerd voor oudleerlingen- en leerkrachten
Maandag 7 oktober wordt er een optocht georganiseerd
door het Ramplaankwartier, waarbij de kinderen verkleed
zullen zijn in " Ot en Sienkleding ,'. Na de optocht zullen
er ballonnen worden opgelaten. Dinsdag g oktober gaan
de kinderen zelfgemaakte vliegers oplaten.

Dit zijn slechts enkele festiviteiten. lndien u meer
informatie wenst over de viering van het 75-jarig bestaan
van de Aloysiusschool, kunt u dit opvragen bij de
school.

PERSBERICHT

Haarlemse Vrijwilligersprijs I 996

Vrijwilligers zijn belangrijk. Dat vindt ook het coltege vanburgemeester en wethouders. Daarom heeft deze in
1993 een prijs ingestetd die jaarlijks zat worden uitgereikt
aan die organisatie die door de inzet van vrijwiÍigers
:u1, zichtbare bijdrage heeft geteverd aan de
ieef baarheid van de stad. Ook dit jaar kunnen
organisaties zich aanmelden.

llet college kent een aantal prijzen toe en heeft daarbij
de steun van een onafhankelijfó lury

V/ie kunnen er meedoen?

Organisatles, instellingen en groeperingen die inbelangrijke mate op vrijwiiligers 
"rternen 

kunnen zichaanmelden. Het gaat daarbij om werk dat ingeorganiseerd verband cnverpriiht en onbetaard wordtverricht ten behoeve van anderen oÍ de samenleving.
Het hoeft nlet om nieuwe ideeën te gaan maar het kanook vrijwiltigerswerk zijn dat al jaËn verricht wordt.
Organisaties die al eens een prijs hebben gekregen
kunnen uiteraard ook weer mee doen.

Categorieën

De 1ury zal de aanmeldingen in categorieën indelen en inprincipe uit elke categorie een orginisatie nomineren.
Aíhankelijk van de aard van de inzendingen zullen devolgende categorieën worden gevormd:

. onderwijs en sociaal cultureel werk. sport
o kunst en hobby
. hulpverlening
. ove rig e

Prijzen

Voor- Ce ,,.,,r:naar is er een geldbedrag van Fl. 5000._ Deoi'erige genomineerden ontvangen étf Fl. 1000._. De
i li.^t- ,, worden uitgereikt op maandag g december
1 996

Aanmelden

Organisaties kunnen telefonisch een aanmeldings-
formulier aanvragen en/of informatie inwinnen bij 

-de

G_emeente Haarlem, Sector Welzijn, teleíoon 515.1467(Tineke Beijen). De inschrijftermryn' sluit op 1 oktober
1 996.

I
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Oké, oké. lk go we noor de VSB.

Dt- ene k,-'er h.--b jc geld over, cle ,rndcre kccr hch 1c gtlJ tr,i.li 2., 1.rlt tlat trott eenmaal. Dc VSB Bank doet daar

niet moerlijk or,er. Wil z-6ckcn nrct naar redcncn onr u ccn lcnrng tc \\'(r\(':L:-.. :lJJr lulst Ira.rr mogclijkheden on] u dre te geven.

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem. tei. [r]23)1241500

I

Hili- er vldcolp,cthtrllcr o.o.
. Alol
. Arirlono
. Eloupurll
. Bote
. BrnW

" Iiniur
. Grundig
. Hito(hi
. JV(
. Xcrwood

. Horulr

. Hhrlor

. HoIt

. Poorork

. Pltlpr
o Phrccr
. §orrrl

' glorl
o Sorï
. ïcórkr
" Ycnolo

Voor beler beeld en geluid... ffieporotie en Yerkoop

teidrevoorl 130 - Hoorlem

Iel. 023 Í32 37 87 Per t0-t0-'e5:02il 532 3/ 8/

Fox 023 í34 00 03 Per t0.t0-'95:rcn) ffi a0a3

ligen s erv ite'

Gazelle
.. - i: IEN D,ESK-^,]lG il,"KC:'-AD\/1ES

:- ,.)qo sER" ci ROLI.AID
I"1LER DAN i.IA1-YE EEUW FIETSEN-VAKKENNÍS
s ËEPÀRATIES
o Àt-Lr IMAïEN BANDEN
O CNDF3DELEN
c TCIÉ::iIOREN
cx;k vor:: cl!e soortcn Phrlips glocrlompcn,
T L -bur;e n en elektro-motcrtool

A G DE HÀAS RAA/PLAAN 4ó TELí24 05 53

I t t t
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Openingsfeest o Sport- en Speldag

Zondag 12 augustus was het dan eindelijk zover! Na een
fikse renovatie werd de speeltuin officieel geopend. Wat
was het een prachtig gezrcht al die ballonnen in de lucht
Daarna gingen \1/e 'v'ei'Cer met de spoft- en speldag.
Fantastisch. a1 d e ,,'rr;,,',,illigers die ons zijn komen helpen
om deze da! tot een succes te maken! Het
speeltuinbest.l..r v,'il dan ook graag langs deze weg
nogmaals a :3ze mensen bedanken voor hun hulp en
inzet Er r',a':n u,,eer heel veel leuke spelletjes te doen,
een !':,-: ! springkussen, heerlijke poffertjes en een

'^t-,-.- --,\ -: r :>.

.'. : ,,:rien nog even verrast door twee flinke
:r:-:..r en, maar dat mocht de pret niet drukken.

.1 ::-. lrr, een fantastische dag waar wij met veel plezier
,; ïerugkrjken.

Early Learning Center

::-. vrijdagavond 20 september is er in speeltuin
I .'erueen een Early Learning Party. Er wordt u dan
, erlei verantwoord speelgoed getoond. U komt toch
:rk? Kijk voor de aanvangstijd rond de 20ste september
ncg even in de speeltuin, de wijkkast of de weekinío's
'.':n de scholen.

HerfsWakantie

Helaas kunnen v' j nog niets mededelen over de
activiteit(en) in de heístvakantie. Tegen die tijd vinden
jullie lrierover informatie in de speeltuin, de wijkkast en

de weekinfo's van de scholen. Graag tot ziens in de
speeltuin !

Ramnpentfles
Gevraagd: ervaren vrouwelijke hulp in de huishouding
voor twee naast elkaar gelegen woningen in de Noorder
Tuindorpslaan. Eén dagdeel (vier uur) per woning per
week (ook strijkwerk). Graag telefonische reacties na
19.00 uur. 524.7854

Tuin-onderhoud en winterklaar maken. Snoei van
heesters en bomen. Aanleg (bestrating, houtwerk,
vijvers) ook in najaar en winter. Ecologisch beheer. FL.
17,50 per uur. 531.2128 of 533.1213

l.la de vakantie weer een goede start: conditie-training
op muziek voor dames 30+ ln september zijn er weer
mcgelijkheden om bij mij te komen trainen. Tijden:
maandagochtend 10.30 - 1 1 .30 uur, maandagavond
l9 30 - 20.30 uur; woensdagavond 20.30 - 21.30 uur.
Lcrat e: gymzaal Aloysiusschool, Zandvoorterpad 8,

Ov'eryeen. Kosten: gratis proeíles, september t/m
december Fl. 115.- lnformatie: lVl. Captijn - v.d. Ploeg,
lerares l',4O - lich.opvoeding. 524.7115

Op zaterdag 14 september, van 11.00 - 13.00 uur, wordt
in het wilkgebouw in de Croesenstraat weer een twee-
dehands kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden.
Tafels zijn te huur vanaf FL. 1 5.-. 524.3316

Heren kegelclub "De Volharding" is op zoek naar
nieuwe leden. Elke woensdagavond vanaÍ 20.00 uur,
Tempelierstraat 35 ( zij-ingang), 3 x gratis meespelen.
lnformatie: P.B. Jellema, tussen 18.00 en 19.00 uur.

531.0872

Gevraagd: N4ilitaria uit WO. ll, kleding, medailles,
uitrusting enz enz. Tel: 524.0955 (N/ike), na '16.30 uur
072.502.1302.

Amnesty Internationa
Rectificatie

ln de vorige w'ljkkrant heeft b'rj het artikel over de
schrijfavonden van "Amnesty lnternational" helaas een
foutieve vermelding gestaan over de avond, waarop u
met buurtgenoten kunt mee-schrijven aan brieven naar
regeringsleiders, gevangenisd irecteuren, min isters,
generaals enz. Hier volgt de juiste avond:

Elke laatste woensdag van de maand liggen
voorbeeldbrieven, enveloppen en pennen voor u klaar in
het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan. Aanvangstijd
20.00 uur. 
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le zult maar een bouwgaÍantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouvr' ng b.e":' ::.: - !i ...è !.edr VtorCt het bouw'jilx
B(OrrvrtGARANTrt

Nu nrel meer voor
r€o€r cad6aulle

de íad rn

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

dat alles gewoon goed gaa

algemeen en onze staat ven dieni in het bijzonder? Aarzet niet om even contact op te nemen.

líertrouwen is goed, een bouwgarantie is zeker

L{ van der Linden & Zn
Aanm xa re#ratje-, @derhouds- en nieuwbouwerken

Kantoor en wqkpiats: trgEi+sffitret.1.20]1 LH Haarlem, Tel.: O2g - 531 76 44.
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DIÍT ÍIO6TIR
riidende winkalwagEn

vOOr : - mClk
- levcnrmiddnlcn
- brood
- aard$pclcn
- grorntrn en
- fruit

Z kerr pcr wEEk
bii U in de straat

Eraag tot ziens

trl : n7 8212

Ben je een longei iussen de 7 en 15 jaar ?

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je bi.i ons:

Vlotten bouwen, pion ie ren, hikes lo pen/Íietsen,
kaart lezen, camperen, abseilen, knopen,
sporten, kampvuren maken, EHBO doen,
trappersbanen nemen en nog veel andere

dingen leren en doen !
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PADYINDERSVERENIGING

CAMERONffiUINZWERUERS
Overveen

Voor
\\'elpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informaLic:
Welpen 7 tLm 1l laat
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs ll Um l5.iaar
llonorc Collct 023 3ltl489

Kom ecns kijken !

Camerons-Dui nzwervers
Duinlustweg 20
205 I 
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