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Deze schitterende foto van het station uit Overveen is eveneens gedeeltelijk afgedrukt in het boek over
het Ramplaankwartier, op pagina 45. Op de volledige afbeelding-is de volgendó tekst te ontcijÍeren:,,/k
hoop dat ie deze kaart nog snel hebt. 7 nov. A2. Liéve J. Zou je-zoo goed wilpn zijn nog l2 meter van
dat ziiden band en 2 meter van dat witte koord voor mij te kopen bijVd phs. tk kan het hier in H. ner-
gens kriigen- Je kunt het mii misschien wel als een bríef zen'den. Het geld zat ik je wel geven ats je in
Dec. komt. lk hoop,'dat ie er tiid voor hebben zult. Hoe gaat het u atien? Vete groeten-aan al6n van
allen vooral van Je je liefhebbende HendrieK, (? ).
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Wijkraad Postbus 61 58
2001 HD Haarlenr

Voorzitter/Secr.: Derk de Vries 524.1915
Penningmeester:lrvElshoff S24.0896
Milieu: John Tijmstra 524.8228
Ruimtelijke ord.: Rob Kuting 524.3262
Verkeer: Nico van der Fange 524.6227

Stichting Ram plaankwartier
VSB' Bank: 84.82.69.030
Gironummer Bank: 24Sg

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer 06-11
Ambulance S31 .9191
Belbus 515.2666
Dierenambulance 524.6899
Dokterscentrale 531.3233
Milieu-bel 511.4545
Oppascentrale, EmmyVerbeek 524J234
Politie, team Zuid-West 512.2165
Wijkverplegingen Kruisveren. 51S.5600

Wijkkrant
Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk

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

WIIk[«nant
RannpIaankwantilen

OKTOBER 1996
Jaargang 17 . Nummer 5

Voon uw DRooMHuts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

Vo Begterenloordrl o.g.

524.7230
524.0896
524.5096

527.0424
518.0180
525.8'lB1
511.3300
518.0100
511.3000

A

Al, h", l,u,s noo,- u.., [euze nèt voor uw neus wordt
verkocht, is dol notuuri ii een uervelende envoring. Doorom
zorgen wii, dol u o1 n;et hel crlbilt weel welke huizen nieuw in

de rerkoop zijn gel.cmer. l..loruurlijk ofgestemd op uw
Íinonciële middelen en u r', \\,eÍrsen

Zo kunt u oltijd ols een'/on de eersten orerleggen en een bod

'-,ilbrengen

Dil is slechts eén von de uoordelen von onze service, om uw

oonkoop oÍ uerkoop srccesuol te moken.

U kunt nomelijk oltiid rekenen op:
. 24 uur bereikboorheid {ook op zoterdog)
r géen enlreekosien, dus zeer vrijblijvend
o zeer snel moken uon ofsproken, bezichtigingen en toxoties
. bcgeleiding bii Íinonciering en beleggingen

Bel ons uoor een vrijbliivende kennismoking 023 - 247363.

Wijkgebouw & Speeltuin
Croesenstraat 51 524.6333 M

ml "omdol u niet elke dog een huis koopt,,

o
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De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van

15 december.
Kopij kunt u inleveren

Um 24 november op de Hospeslaan 44
of Bloemveldlaan 43.

G. Scholmesreilo on 26, 2Ol 5 EM Hoorlem, tet 023 247 3ó3, lox 023 244923.

I



Nieuws van

deW l<raad
OO

U

Veilig Wonen
ln augustus 1996 is de veiligheidsrapportage van Haarlem
gepubliceerd (afd. bestuurlijke zaken). Deze rapportage is
gebaseerd op o.a. ondeaoek naar diefstal, vernieling, en
gewelddelicten.

Conclusie daarin was, dat de criminaliteit als geheel in lgg5
is gedaald ten op zichte van voorgaande jaren. Vooral de
vermindering van het aantal diefstallen uit woningen is
daarbij opvallend. De aanmelding van diefstal uit auto's is
echter stijgende. Ondanks de daling voor Haarlem als
geheel, blijft het aantal diefstallen uit woningen in Haarlem
Zuid-West, waar het Ramplaankwartier deel van uit maakt,
hoger dan gemiddeld. í
Cver onveiligheidsgevoetens wordt gemeld dat men zich
's avonds op straat veiliger schijnt te voelen. Deze conclusie
is wat ons betreft nog al vreemd, omdat zij in tegenspraak is
met de meting waaruit blijkt dat het aantal mensen dat zegt
niet meer's avonds op straat te komen, groeit.

tVlet betrekking tot het Ramplaankwartier krijgt de wijkraad
signalen waaruit blijkt dat een toenemend aantal bewoners
zich inderdaad zorgen maakt over de, soms zelfs bij
daglicht plaats vindende, diefstallen en zich vooral 's
avonds, daadwerkelijk minder! veilig voelt.

ln tegenstelling tot het redelijk eenduidige beeld dat we
krijgen bij diefstal, is dat beeld bij onveligheid veel meer
diffuds. Het onstaat ten gevolge van een (op zich
onschuldige) samenscholing van wat oudere jeugd,
daadwerkelijke bedreiging of handtastelijkheden van
verschillende leeftijdsgroepen van de jeugd onderling, en
het eigenmachtig en soms dreigende optreden van
volwassen medewijk- en/of stadsbewone!"s als deze zich in
hun rechten voelen aangetast.

Voor de wijkraad is het opvangen van genoemde signalen
aanleiding om dit onderwerp in de volgende w'rjkraadsverga-
dering van 24 oktober op de agencia te plaatsen. Ter
advisering hebben we een vertegenwoordiging van bureau
Zuid-We§ van de Haarlemse politie uitgenodigd. Kant en
klare oplossingen z'rjn er niet, maar mogel-rjkheden zrjn er
wel. De wijkraad nodigt alle bewoners uit die zich aan-
gesproken voelen - thuisblijvers en samenscholers - om op
de laatste donderdagavond van oktober te bouwen aan een
veiliger Ramplaankwartier.
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Derk de Vries
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Nu nrel meer voor
redeí cad€aults

do íad n

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

Ie zult maar een bouwgarantie 
.

hebben en alles gaat geuuoon goed ,

Een verbouwing bíengt onzekerheden met zi(h mee. Gaat alles w€l goed? Wordt het bouw_

:. .*:::",:: J::ï::: "':,"ï :l: : ":,ï :: 
", 

I ::ï :.: :j :', " 2l :-
seen risi<o. mààr een aànnemeÍ die u de zekerheid van een bouw Bitlii^, i

sarantie kèn bieden Da:rmee wordr etke betofte een harde sarantie. G A R A lU T 
,

En dat voor màat | 25. U moet àlleeA het ri5i(o op de koop toenemen \
dat alles gewoon goed gàat. Meer weten over de bouwgaranlie in het

algemeen en onze staat van dienjt in het bijzonder? Aarzel niet om even (ontaat op le nemen.

lfertrouwerr is goed, een bouwgarantie is zeker

b{ von der Linden & Zn
Aannemers van restauratie-. onderhouds- en nieuwbouwerken

Kantoor e:r Í,eiF; a::: :-t. ia.a^s--:1l i. 201 1 LH Haarlem, Tel A23 531 76 14.
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riidende winkelwagen

- mclk
- lcvenrmiddelcn
- brood
- aardrppElEn
- grorntnn En
- fruit

Z ksrr per wssk
bii U in dc straat

6raag tot zirns

trl :8 7 8Z1Z

rroor

Ben 1e een Jongen tussen de 7 en 151aar ?

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?

Dan kan je bij ons:

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

dingen leren en doen !

Orl slles ret l28gg!g van |s ergen lesflrld
en drd€Í doskundigo loiding I

PADVINDERSVERENIGING

CAM ERONS.DU I NZWERUERS
Overveen

Voor
Welpen

Verkenners
Rowans

Bel voor informatie:
Welpen 7 Um ll iaar
Frcd Rijns 023 247158
Vcrkcnncrs I I l/m lS.iaar
I lonorc Collct 023 3 18489

Kom eens kijken !

Camerons-Duinzwcrvers
Duinlustweg 20
205 I AA Ovcrvccn
(llij Kraandc lck)

C.ffifi.-l)uiilzwwcrs irxJs I 921
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Buurtfeest ...
Zon, Wind en Gezelligheid

Er waaide een stevige bries, maar de zon scheen en de
regen bleef, ondanks de wissëlVallige week ervoor, weg:
het buurtfeest van 21 september had alles mee om et-
een gezellig feest van te maken. Ën dat werd het dan
ook zeker: bij het (recordaantal!) kramen ging een grote
variëteit van allerhande arlikelen over in de handen van
vele nieuwe eigenaars oí eigenaartjes, en het
spelletjescircuit voor de jongsten tussen de kramen door
werd druk bezocht.

Het springkussen - goed vastgebonden om te voor_
komen dat de harde wind er letterlijk een "lucht,'-kussen
van zou makenl - had aan belangstelling geen gebrek, al
zal voor een volgende keer voor alle pariljen duidelijker
gemaakt moeten worden waar nu precies de
leeftijdsgrens lussen "kleintjes,' en "groteren" ligt.

Door de extra plekken die dit jaar gebruikt konden
worden bij de winkels en op de Rollandslaan, kregen de
kleedjesverkoop van de kinderen, de straat-
tekenwedstrijd en de estafettewedstrijden alle ruimte!

Een extra woord van dank willen wij geven aan de vele
vrijwilligers die vaak op het allerlaatste moment en soms
ongevraagd de zo broodnodige extra handen-hulp
boden: zonder iullie was het nooit zó lekker gelopen!
HULDE!

Straattekenen

Na een wat aarzelende start werd er de rest van de dag
toch zeer enthousiast getekend op de Rollandslaan. We
telden aan het einde van het feest 59 prachtige
tekeningen. Jammer dal ze daar"na weer zo snel
vervagen! We vonden ze natuurlijk allemaal te gek,
maar willen toch de volgenden even met naam
vermelden: Josine in 't Veld, Laura van Schooten, tVleike
van Everdingen, Matthieu Baas, Bas van Essen, Erik
Swaving Dijkstra, Riske de Vries, Xenia l/liller zijn toch
onze kunstenaars van de toekomst!

Hoe heet de beer?

De naam van de enorme beer, die opgeschreven kon
worden bij de wijkraadskraam tijdens het buurtfeest, is
geraden door Yorick van Berkel, Schoonoordlaan 4. Hij
wist als enige dat het gewoon " Grote Beer " moest zijn!
lnmiddels is Grote Beer al verhuisd naar de Schoon-
oordlaan, waar hij vast al heel vaak geknuffeld is!

Nico van der Fange
Annelies Homburg

Jacqueline Moerkerk
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS VAK

INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,.

v.o.f. §€ Boekhouders

to
BEL 023 - 241.258

llollàndJlaen 2N. ?Ot5 eB,rtaertefr

-)

Te huur
vakantiewoning
Ardennen (Durbuy)
in park met tennisbaan
en overdekt zwembad.
Prijs voor/naseizoen:
lang r"eekend of mid-
rveek/ 175,-; week /33-'
Infbrmatie H. Kon,ing
Tcl.: Cl3--<l4-'1769-+

,l Orchidee Haarlem BV
ROCKAEFÏSHOT HAARL F N,l

Í1o&aerlshoi- 5o A

Te\. Sz+ 4B zL

Wilt u een lang houdbaar bloemetle mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE

Pijzen vanaÍ Í. 8.50

Cursussen, lezlngen
en workshops in:

Centrum voor votwosseneneducolie
kunst en culfuur
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- kreotiviteit
- tolen
- lnforrnotlco
- brldge VOLKSU NIVERSITE IT HAARLEM Io KtNNlS

I
en verder: -- I
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- relzen
- cursussen

voor klnderen
Leidsevo ort 22O
Hoorlem Tel. O23 - 329453

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haailem 023 35OBl2
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De Blinl«ert

DE WIJKRAAD EN DE REDAKTIE FELICITEERT DE BLINKERT HEEL
HARTELIJK MET HT]N JUBILEI.M!

'lli

Stichting vrienden van de Blinkert

AGENDA

Dinsdag 5 november, Zandvoort Dameskoor, 19.30

Maandag 18 november, Kaarten Nutsspaarbank, 20.00

Zaterdag 23 november, Braderietje

Dinsdag 26 november, Toneelgroep Oona,19.30

Maandag 25 november 10.00 Verkoop van
baddoeken, t"heedoeken, sokken, nachtgoed enz. door
de firma Gt0istra uit Haarlem. Vooral voor onze al wat
oudere bewoners uit het Ramplaankwartier, die de firma
Bouchier vooral op dit gebied verschrikkelijk missen, is
dit een uítgelezen mogelijkheid toch in het bezit te
komen van bepaalde artikelen.

Maandag 09 december, Kaarten Nutsspaarbank 20.00

7
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Maandag 16 december, Zandvoorts Mannenkoor, 1g.30
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Ee tcafe

't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezellrg oud-Llollandse sfeer

Llttstekende kuken

7 dagen per uteek geopend

Ook ualterhuur

ïii"iiïi\ Ramplaan 125, Haariem
Tele foon n u rrurter : 023-210532

Í}IT IS HEÏ SYIïTB(l(}L Y()()R (,EBOEGELIJX

GEZÍlilo LEI(I(ER 88000

srNDs í 9í I

'í

Bent u ook tid van de club vocir gezonde,smakelijke broodeters?
Als udicht inde buurtvan een\ran onze Oude Bakkershuyzenwoont

" Dan ziLu helemaal gebald<en"

}iÀÀRLEM
C,en. Cronjestraat 158. annexcroissanterie
Kritzingerstr. 37 Indischestr. 95 Gen. Spoorl . B

Hoogenroerdstr. 45 annex croj.ssanterie
SchoulÈjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 Marsstraatl Elakkerstraat 16
zijlweg 24 annex croissanterie

HEA'ÍSTEDE
Brnnenveg 140 annex Konditorei restourant
SANTPOORT
Bloenendaalsestraatlreg B5

O\ERVEEN
Nieur+e Dj eÍnber-BloemendaalselÍeg 247

Bal<)<er vd Vooren maalcb v-an trage eters grage eters
De roeP aan tafel

"Van der Vooren, no!, een seetj e"
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Oud Papier
PAPIERBAK VOL?

Probeer de tweede in de wijk,
neem de kranten weer mee naar huis,
maar gooi het papier,
de dozen en de plastic ( ! ) zakken niet ernaast

WIE DOET ER NU ZOIETS??

vooÈ

Wist U Dat

Afscheid Redactielid

Na ruim vier jaar dp technlsche realisatie van de
wijkkrant te hebben mogen doen, neemt Irv Elshoff
binnenkort afscheid als redactielid. De wijkkrant blijft
niettemin zes keer per jaar verschijnen. Wijkbewoners
met enige affiniteit met "desktop oublishing" en het
Ramplaankwartier worden uitgenodigdom de redactie te
komen versterken. Een Apple Macintosh, of een PC met
Windows 95 of NT en Word is de enige technische
vereiste. lnlichtingen of elshoff Gwldelf t. n1 of
524.0896.

Rectificatie

ln de vorige wijkkrant waarin wij onze nieuwe groenten-
en'*uitspeciaalzaak G&F welkom heetten, hebben wij
per abuis de namen van de nieuwe eigenaren niet
geheel juist weergegeven. Rita Meijnkens en Bas Huis
in 't Veld staan voor u klaar op Ramplaan 48,524.9113.U bii Xander Tennisspeciaalzaak al uw stoomgoed kunt

brengen, en ... U bij Fred Bettonviel Ruitersport uw
schoenen kunt laten repareren? Zo ziel u maar: op het
winkelgalerijtje aan de Ramplaan kunt u voor àl uw
zaken terecht.

BOMEN ELSWOUTSLÀÀN

Het rooien van de bomen op de Elswoutslaan (zj.e wijkkrantnr-4) zal beginnen op maandJg 2r okiober. vijf weken lang za1de Elswoutslaan woIIàdig afgeÉ1oten =i:; voor a1le verkeer.Bezoekers wan het tennilpark zuIIen tiJaeri3k via Tuindorp hunweg daarheen moeten vindèn. zíe ook dJ mededeling in de wijk_kast !

U ooR-

F*€D

S uppleme nt " Rampl aa nkwortier"

ln deze uitgave van de wijkkrant treft u geen bijlage aan
bij het boek,over het Ramplaankwartier. Door de vele
aktiviteiten rondom o.a. het buurtfeest heeft het ons
doodeenvoudig aan tijd ontbroken om er iets moois van
te maken. Het volgende (#4)
supplernent zal in december 1996 verschijnen. Er is nog
ruimte voor een leuk verhaal (evt met fotds). tvlocht u
nog iets hebben, neem dan contact op met de redactie.

I
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\Mij denken maar aan één ding....

§) ^/ NS Reisburo. Daar boek ie de hele wereld!

G) ^/ NS Reisburo

Yakantie!

?A

De zaak van vertrouwen

Stagerij
SCHAAPER

RAMPLAAN 3E Ïrl. 023- 2( 61 61

Íoobgieterd - inetoÍtoticbebriii iirma Ioif mon

m
Ít

Dok - Rioleringrwcrk, Lood- cn Zinkwcrk; Sonitoir - CV Gos'Woter

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.O23 5243472/525LOO3

bel voor meer informatie of rrilblfvende offerte. i

Tennissen doe
r1Ittt1111!ijh lij...

§,,,,'',:,|,,|,,,|,|i,i,,:,!:,'ili.,.,2

\/
Telefoon 023 2l{2 l0

s u,lnters

C.STAPEL
> > EI,EKT ROT E{HII{ IEI(< <

l,eendert lltec*zstraat l0ó

2t)lí Jï Haarlenr

Tel.llZl-li21 50 ltr

t'ax.íl}l-524 50 ll
llohiel. {)ó-ir2 804 ó&i

o

Htprrat iro- [rruingot'rl - witgoed

Plntr'l- r'n kastIroux

lllekt ron ika
,\arrling

o

oo

I i, ht- kra, ht- I,,'r, iligirru.-, n
ililorl.l ru0nlin.ldllatiri
llrt t- rtutl- trr-11;ringl-, n
gthri,l.tÉ hnilk
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Schr
Buurtfeest: "Het was weer fantastisch !!,'

ijvende Lezers Ramperties

Op zaterdag 21 september vond weer ons twee-jaarlijkse
buurtfeest/braderíe plaats. Het was weer oergezellig!
Rommelmarkt, kinderspelen, springkussen, drankje-
hapje, kortom alle ingrediënten waren aanwezig om deze
dag weer tot een sukses te maken. En dat gebeurde
ook. Zelfs de weergoden waren met ons. Je voelt dan
ook zo'n dag: dit is een feest dat je maakt met elkaar,
voor elkaar! Toch weet ik als oud wijkraadslid als geen
ander dat het organiseren van zo'n buudfeest heel, heel
veel tijd kost. Daarom wijkraad, mede namens een
aantal andere wijkbewoners, weer bedankt! Het was een
grandioze dag.

Maar ik vind wel, dat ats we deze traditie willen
voortzetten, wij ons als bewoners hier gezamenlijk
sterk voor moeten maken.

En ik denk dat dit kan, want het Haarlems Dagblad gaf
het verslag van deze dag heel juist weer: ,'Een hechte
verbondenheid in het Ramplaankwartier", en zo is het
toch?!

Joke Blansjaar

Buurtfeest: Stichting Naomi

Lang deze weg wil ik iedereen bedanken voor de leuke
reacties die wij kregen bij het buurtfeest van 21
september jl. Stichting Naomi was daar voor de eerste
keer bij aanwezig.

Stichting Naomi is er voor de Wees- en Gehandicapte
kinderen in Sri Lanka, kinderen die allen wonen in
tehuizen.Daarbij steunen wij ook de oudere mensen die
ook leven in tehuizen.

De mensen van de Stichting doen dit allen vrijwlllig en
bezoeken Sri Lanka elk jaar op eigen kosten om te kijken
wat er vernieuwd moet worden voor de hoogst nodige
levensbehoeften. Daarnaast sturen wij ongeveer 6 maal
per jaar 200 kg aan kteding, speetgoed en dingen die
heel noodzakelijk zijn. Nodige levensbehoeften:
Kinderkleding van 112 jaar tot 18 jaar, speetgoed, lakens,
toiletartikelen, Engels lesmateriaal en schrijfbehoeften,
rolstoelen.

Y v.d. Sloot, Midden Tuindorpstaan 2, 2015 HN Haarlem.

adviser Stichting Naomi 524.0242

Gevraagd: Ir/ilitaria uit W.O. ll, kledrng, medaiiles.

uitrusting enz.enz. Tel: 524.0955 (tt/ike). na 16.30 uur

072.502.1302.

Oproepen

Kledingaktie Mensen in Nood

Heeít u nog goede en nog draagbare kleding, schoeisel,
dekens en huishoudtextiel? Mensen in Nood neemt dat
graag van u in ontvangst op zaterdag 2 november a.s.
van 10.00- 13.00 uur bij de Hervormde Kerk aan het
einde van de Ramplaan. Het liefst ontvangt men de
kleding in gesloten plastic zakken, en de schoenen per
paar vastgebonden.

Voor meer informatie kunt u bellen met het kleding-
magazijn van Mensen in Nood in Den Bosch, tel
073.614.2208.

1Í

Gevraagd: Huishoudelijke hulp voor 2 uur perweek.
524.8896

J



LoocJ et't Ztnkwerken
Dak iredekkrngen
Dirk rsolatres
(1,,i:-- rn waterrnstallatres
(,t,r rïr', tie verwarmtng
B 1( )i(:'r-r ngen i cntstoppt ngen
Ci tn 1;lete bar,Jkarler en
Kei I i..enver bouwr neen
St.iroonmaken en
onr-ierhouC c v rnstallatres,
r_;a:,1 ui;trc,jen borlers,
gersers e d E

BAKKER
droglrlrrll- prríumoío

(jeeí ilx,,r r^(tSleíl

\,/ra.tal ,' rnlr vend OfÍeíe

Loodgieters - en installallebedrijí
l'Jo(rrdeí lrrndorplaan 5.1 2015 ilL Haarlem
Terelcxrr'023 ?42344 ' werkplaats 023.3251 92

Bloomendllrowog 301

tussen zrllweg en v1h marinehospttaal

OVERYEEN

023 527.ta.N

Íianl«qnsan6

WIJNHANDEL SE,DERI' I 987

. rÍrldltt la rUocn cn Sedittillerd

rPor§rrío co rdvlcro

.d uw b<tctliagen lhur ru lrui!

Olemcodul*wcí %l - 2G5l GO ()vcruccn LL (02:l) -25 22 lxl

onthoudt éèn ding
voor k*'aliteit haring

naor:

PHILIP KORYING & ZN
Ramplaan.l-1 Telefoon023.5212131

-t

Te lefoon nummers adve rtee rders

Een aantal lezers heeft ons attent gemaakt op het feit
dat nog niet alle leleíoonnummers in de advertentie-
kolommen zijn aangepast. De adverteerders hebben ons
verzekerd dat dit zo spoedig mogelijk verholpen zal
worden. [Vlaar het is u allen uiteraard bekend dat voor
alle genoemde telefoonnummers een " 5 " dient te
worden gedraaid.
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Ramplaan 40
Haarlem
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inKunst li 1996

Tijdens het eerste weekend van november is het weer
Open Huis bij vele kunstenaars in l-{aarlem en directe
omgeving. Deuren van vele ateliers en werkruimten
gaan tijdens de Kunstlijn 1996 op zaterdag 1 en zondag
2 november wijd open om het publiek persoonlijk kennis
te laten maken met het werk èn met de makers van
kunstwerken. En onder het motto "vragen staat vrij-
graag zelfs" zullen de kunstenaars u graag meer
vertellen over de werken die dan getoond worden.

Ook in het Ramplaankwartier

Eén van de kunstenaars is de Ramplaankwartierbewoner
Wim Borst, keramist. Hij ontvangt u graag op 1 en 2
november in zijn atelier in de Jan Bontelaan 6, om u te
Iaten genieten van zijn objecten en er zijn commentaar
bij te geven. Wim Borst (1946) heeft sinds 1979 al werk
getoond op eenmans- en groepstentoonstellingen in
Nederland, België, Duitsland, Canada en de VS. Het
Frans Hals Museum heeft enige van zijn objecten in de
colleciie opgenomen, evenals museum Boymans van
Beuningen in Rotterdam, het Boston Museum of Fine
Arts (USA) en o.a. de gemeente Haarlem en het
Kennemer Gasthuis, locatie EG. Bovendien is hij docent
keramiek aan de Volksuniversiteit Haarlem.

Geen gebogen lijnen

Het werk van Wim Borst kan omschreven worden als
"abstract-geometrisch"; gebogen lijnen komen niet voor.
Maar hoe in het oog vallend de "buitenkant,' ook is, de
"binnenkant", de holle ruimte is net zo belangrijk, zo niet
belangrijker. Heet vdak verbergt Wim eorsi ióts in zijn
werk: soms nog zichtbaar via een gleufje, soms ec-ht
verborgen. Zo hëeft hij een steen, meegenomen van een
vakantie in Griekenland, ingekapseld: een herinnering,
die altijd bewaard btijft.

Op de hierbij afgebeetde foto is iets dergetijks te zien:
een gedeelte van het menselijk lichaam, àen emotie en
herinnerirg, is "waard om bewaard" te blijven. De vier
gouden houders aan weerskanten beschermen het
kostbare, het transparante plexiglas ervóór laten de
kijker de keuze dit open of dicht te houden.

Uitnodiging

Wim Borst nodigt u, als buurtbewoner, nadrukkelijk uit dit
werk en nog vele andere objecten bij hem thuii in zijn
atelier te komen bekijken.

De route van de Kunsflijn door heel Haarlem wordt
uiteraard in dag- en weekbladen uitgebreid gepubliceerd;
wij wijzen u graag op een aantal van de meest nabije
ateliers "met de lage drempel,':

. Wim Borst, Jan Bontelaan 6, Haarlem Szi S7g7. Max Koning, Kofte Zijlweg g, Overveen
o Jeróen ten Berge, Houtmanpad g, Haarlem
. Henk Ames, Bloemendaalseweg 23g, Overveen. Marleen van de Berg, Korte Kleverlaan.gl,

Haarlem.

Reliekhouder: 1-orrirrg l, 1996
Openingstijden op beide dagen van 11.00 uur-17.00 uur
U bent van harte welkoml

34 x20 x 30 H crn Keramiek/plexiglas
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Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

[)t't'ne keer htb ye gelci,,r'er,.lc atrticrt'kccr lrch ],.'g.'l..l nor'lrg Z,r ga.rt d.rt n,-rrr renmaal Dt- \'SB Liank ilot't da.rr

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem, tel. (023)1241500

Gazelle
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Hdarlem Zul -t/t/est

S teunpunt voor

Ouderen

Vrijwilligers helpen ouderen boven de ZO jaar
onderhouden van hun tuin. Zoals gras maaión,
heggen of struiken, onkruid wiedén, etc. t'
Onkostenvergoeding FIs 5rO0 per uur
Opgeven: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 10.00Steunpunt.

ouderen, die zer-fstandig wonen, kunnen deernemen aangezamenrijke y?rne naaltijd in het steunpunt ouderen,Oosten de Bruijnstraat 2, telefoon 532.42.6L.Tijd: maandag LL.45 14.00 uur
woensdag LL.45 14.00 uur
vrijdag 12-oo 14-00 uur en iedere eerste en derdezondag van de maand vanaf l_1.00 uur.Kosten: FIs 8,00 inclusief soep, toetje en koffie.
Tuinproiect

een
van

met het
snoeien van

uur op het

Klussenproject

Bij het steunpunt zijn enkere vrijwilrigers die krusjeswirlen doen bij oudeien. Dat kan íi1n: Èehangen, scrrír-deren, etc.
Àanvragen bij het steunpunt ouderen, terefoon s32.42.6t.Kosten: onkostenvergoeding, afhankelijk van de krus.

Een vriendschapperijk huisbezoek is een bezoek dat plaatsvindt zonder een spèciaal hurpverleningsdoel. Het is eenbezoek voor aan huis gebonden ouderen. Door tweemaal in demaand het huisbezoek te raten praatsvinden, wordt gepro-beerd te voorzien in het opvullen van afnemende sociarecontacten. Het doer van heÉ huisbezoek is gericnt op netontwikkelen van een vrÍendschappelijke ieratie.De eerqte contacten tussen nezóàker en bezochte ouderebestaari uit het kennismaken net elkaar. Bij het vrieno
l9!?pp"rijk huisbezoek is het een voorwaarde dat het'rkli-kt'r. ook kunnen de bezoeken ingevuià worden met voorr_e-
1?n, wandelen, het doen van spelletjes or andere creatieveqrnqen.
Àanvragen voor het huisbezoer< kunnen worden gedaan bij:steunpunt ouderen zuid-west, van oosten de giuijnstràat 2(loex westergracht) van dinsdag t7m vrijdag tuséen 9.oo10.oo uur, ter:.5--32_.42.6L, vragen naar tqiénere wierinq.zí) .legt een intake-bezoek'af eí brengt de koppeling tussenvrijwilliger en de te bezoeken oudere tot stand. u kuntzich bij het sreunpunr ouderen in zuid-wàsr-;;k'"à"*Jia".,al-s vri jwilIÍger-bezoeker.

ons adres ruidt van oosten de Bruijnstraat 2 (hoek wester-gracht). ons telefoonnummer is slz.qi.ài. í5



Texaco SolÍservlce Stat,cn

ïEXACO W. G. POTZE
Vlaamseweg 2. 2015 OA Hrrrlrm
Tel. 023-2'14O89

V DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV

Uw voordeel bij vele winkels in Haarlem e.o

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

was-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc.etc

Informatie; Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 ll 18

Fax. 023 - 525 15 76

WhercYer you go,

8o Texaco

Iqq
futtflpur

J

J

J

J

Rampiaan 24a

2015 GW Haaiem
ïeieíoon 023-24 34 82

'//,t hebben dagelrlks reuKe aa^
bredrngen rn bloernen
bloerende en groene p1a.te.

\y'/r] inaken dagelrlks Droernst!k

1e:; en pianlenbakken Meesrat
Dezo'!en wrl gratis.

Wrl zrln gespecralrseerd rn

hydro en kantoorbcplanting
en doen het onderhoud
van lurn Eroenvoozienrng

Te'rens leggen wrl de moorste
lurnenaanoa met
srerbeslralrng en beplantrng

O Wil hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen

O Wi; geven gratis advres over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor
klantvrrendelijkheid en kreatieÍ

zaken doen

I
IOTRKOOP Reisburo Von Limburg

Wii nemen de tiidyoor U.
Hofstede Sparrenheuvel

Binnenweg 199, Heemstede, Tot.; 023-S2&1Ss
Àr€erslraat 1 3, HiHogom, Tel.: 0pS2.S2{§43

Marktplgin 1 28, HoriÍddorp, Tel. : 023-56 1 7B8S

1 39, Bloemendaal, Tol.: 023-52S2e98
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