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fraaie Prent, met poststempel 1916, geeft een mooi beeld hoe het voormalig Marinehospitaal aan de
Bloemendaalseweg er destijds heeft uitgezien. Onder de na.am Huize Duinrust
fungeerde het als een yerzorgingstehuis voor bejaarden (nog met het torentje links wor).
Na de brand in het voorjaar van 1995 ontstond er tussen de gemeenten Haarlem en Bloemendaal en de
Hogeschool Haarlem (eigenaar van de grond) een discussie oyer debestemming.
Onlangs werd bekend dat de samenwerking rond is: gedrieën worden zij opdrachtgever voor de zogeheten
unilocatie Hogeschool Haarlem, die uiterlijk in 2002 klaar moet zijn. Of er in het plan ruimte overbtijft
voor woningen - een wens van Bloemendaal - wordt betwijfeld.
Daarnaast is het plan geopperd om tussen de Hogeschool en het NS-station yoor de toekomstige leerlingen
een fiets- en voetpad langs het sPoor aan te leggen. Deze zou kunnen worden doorgetrokken oyer de
Westelijke Rand*veg naar de nieuw te bouwen Trinïlocatie yoor middelbaar beroepsonderwijs. Een prima
Deze

Plan.
ArchieÍ: M.J.M. van Berkel

Wiikkrant
Ramplaankwartier
Februari 1998

Jaargang 19 . Nummer
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Wijkkrant
Annelies Homburg

524.7230

Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

524.6313
524.3998
524.5096

Wijkraad

Postbus 6158

Voorzitterlsecr.: Derk de Vries
Penningmeester: Ben Harlgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

2001 HD Haarlem
524.191s
524.5221

524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030
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Alarmnummer:
Ambulance:
Belbus:

Dierenambulance:
Dokte rscentrale:
Milieu-bel:
Oppascentrale, Emmy Verbeek
Politie, team Zuid-West:
Wijkverplegingen Kruisver.:
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van mei. Kopij kunt u inleveren
tlm 20 april op de adressen Hospeslaan 44
en Bloemveldlaan 43.
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De eerstvolgende wrjkraadsvergaderingen zijn op donderdag 26 maafi en 23 april, in het wijkgebouw in de
Croesenstraat. Aanvang: 20.30 uur.
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Wijkraadsvergadering
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Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat
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Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen:
Publiekstnformatle:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:
Meld en inÍormatiepunt Centrum Z-W
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Algemene teleÍoonnummers
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Nieuws van

de wijkraad
l,:'enkele weken is de winter in iedergeval volgens de
.= :^Jer weer verleden tijd. De
schaatsers onder ons zul_
:- :::reuren dat er door de relatieÍ hoge temperatuur
- -l:r te schaatsen viel dan in de voorgaande twee win_
"=-s ii aÍwachting van
de volEende (schaats)winter kun_
-:- ,',e ons dus weer verdiepen
in het wel en wee van

-

--=
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eenteraadsverkiezing
van maart kunt u weer uw vertegen_
ging in de gerneenteraad kiezen. Wie
-:':
u kiest is
' .' _ _" ijk geheel
uw eigen zaak.
,- ,',,lien we van de gelegenheid gebruik maken om er
: r .',,r zen dat het niet altijd zo is dat de partij
die u op
, -:= -l niveau kiest ook de beste ls om
uw belangen ie
: -: j:nwoordigen op lokaal niveau.
3

e

m

- := eei'ste week

--:-

i_r begaan bent met de
manierwaarop met uw
,-:mgeving wordt omgesprongen dan is het zaak
om

-. ::!egen vergelijking van de programma,s
van
ver_
-- =-Ce parlijen die parlijte kiezen die naar uw de
mening
, - =' r este uitspringt.
, : -rf,en dat u die partij uitzoekt die zich duidelijk heeÍt

:

- ':-s:roken vóór het in standhouden van en het verder
.--:-.-Ken van het groene karakter van het tuinbouwge_

,- r:

''a.' lan ook een die niet als compensatie alle
open
- :--:- tn bestaande woonwijken vol wil bouwen, zonder
: - -: : slaan op de gevolgen daarvan voor
de
omwonen-

=-:

-:te willen we ook in de komende vier jaar gaarne
t:-neenteraad zien die is samengesteld uit mensen
_ - :; s:aan voor een goede woonomgeving.
Dan kun_
- : - ... . et moment waarop het ontwerp_bestemmings_
: - - _ . ret Ramplaankwarlier (a het bestaat echilj uit
_: : ._ --: met enige gerustheid tegemoet zien.

::-

Wijkraadslid? tets voor u??!!
De gemeente Haarlem meent dat ze in haar contacten
met de bewoners van de stad hulp nodig heeÍt van men_
se_n die voor de wijk die zij bewonen vertegenwbordiger
willen zijn. Dat is een goede zaak. Wie kan beter ver_
woorden wat er in een wijk speelt dan een bewoner uit
de wijk die uit hoofde van zijn of haar Íunctie in de wijk_
raad goed op de hoogte is van de problematiek in de
wijk. Om het belang te onderstrepen is de Íunctionele
pla.ats. van een wijkraad in Haarlem vastgelegd
in de verordening op de wijkraden. ln het wijkraaàregÈment is
vastgelegd dat de leden dienen te worden gekozen door
de bewoners van de wijk. ln september hebben we die
verkiezing. Omdat niet alle huidige leden na de verkie_
zing terug zullen komen zijn er straks te weinig mensen
over om aÍdoende te kudnen reageren op alle nader te
noemen zaken die op ons afkomen. We zijn daarom op
zoek naar nieuwe cóllega-wijkraadsleden. Mocnten ziifr
voldoende, enthousiaste medewijkbewoners aanmelden
(en daar rekenen wij op!) dan kunnen we ook in
de
komende vier jaar goed beslagen ten ijs komen in alle
denkbare contacten met de bestuurdeis van Haarlem,
ambtelijke instanties, politie, de plaatselijke middenstand
en niet te vergeten de wijkbewoners. Ds onderwerpen
waarover de wijkraad zich buigt zijn bijna allemaal al
eens op deze pagina ter sprake gekomen. Losse stoepte_
gels, overhangende struiken, verkeerd parkeren,
bouw_
aanvragen, sluipverkeer, het tuinbouwgebied oÍ het
bestemmingsptan. Dit rijtje is natuudijÈniet voltedig. Ats
u
wilt weten wat het voor u zou kunnen inhouden da"n
kunl
u een van de wijkraadsvergaderingen die in de wijkkrant
worden aangekondigd bezoeken oÍ u kunt zich wenden
tot een van de wijkraadsleden.
Wij hopen iets van u te vernemen!
Derk de Viles
Voorzitter
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BELASI/NGEN!
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,

's uinters

a

UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
SP

ECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De Boekhouders
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Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem
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>>ELEKTROTECHNIEK<<
Licht- kracht- beveiligings- en
no

o

dst ro

o

m

installaties

Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

Leendert Meesz-straat 106
2015 JT Haariem
Tel: 023-524 50 14
Fax:023-524 50 14
Mobiel: 06-52 804 683

/IOeAKOOP I

Teldoon O2352442'r*

n.,ruur,o Van Limburg

Wii nemen de tijd voor I-I.
U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

voor kwaliteits textiel en service naar:
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:
09.00 uur - 17.30 uui

MA - VR

Zl§

10.00 uur

-

16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
,.r:tu
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Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 W HAARLEM
Telefoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson'
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetle-Baby kleding

2keer per iaar in vezorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

Nieuws uit

de wiik
Nieuws van de Blinkert
,,t

Cursussen
Wij hebben bij de volgende cursussen nog enkele plaatsen over:

Kantklossen: 2 plaatsen.
Dit is op maandagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur.
Handwerken: Wij hebben in twee groepen nog plaats
Groep 1: 2 plaatsen.
Dinsdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur.

plaats.

Groep 2: 1
Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur.

t

Engels: Ook dit zijn twee groepen.
Groep 1: 1 plaats.
Dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Groep 2: 4 plaatsen.
Dinsdagmiddag van't5.1S tot 16.45 uur.

Braderie
Op 28 maan a.s. van 10.30 tot ..... hebben wij weer onze
grote jaarlijkse BRADERIE.
N.aast veel gezelligheid, vindt u er vast ook vele handige

Naaicursus: 1 plaats.
Dit is op woensdagmiddag van 13.4S tot 15.1S uur.

dingetjes en cadeautjes.
Voor de inwendige mens wordt natuurlijk ook gezorgd en
niet te vergeten de loterij en het Rad van Avontuur met
de vele prijzen.

Dit is op vrijdagochtend van 09.30 tot 11.00

Onze verbouwingen

1o19 , waarschijnlijk gezien heeft, zijn de woningen aan
de Blinkertlaan zo goed als gereed.
Op 13 maart a.s. 's middags hopen we de laatste woning
een beetje otficieel aan de bewoner te overhandigen.
Die dag zal ook het startsein zijn voor de renovatie van
de douche en toiletruimte van onze appartementen en
zullen we de verdere bouwplannen, zoals u die reeds
kent, nader presenteren. Het is bij ons daardoor voorlopig
nog wel erg rommelig, maar zoals de tekeningen eruit
zier\ wordt "De Blinkert" een nog mooier en moderner
complex in de wijk.

Steunpunt voor ouderen
Haarlém Zuid West
De telefooncirkel

Crea

I handvaardigheid:

1 plaats.
uur.

Heeft u zin in gezelligheid en vindt u het leuk om samen
bezig te zijn? Kom dan eens langs!

Bibliotheek
Wist u dat het Steunpunt voor Ouderen een eigen bibliotheek heeÍt?
Wij vinden het heel fijn om u deze service te kunnen verlenen.

Onze collectie bestaat uit + 1000 gewone leesboeken in
allerlei genres. Ook hebben wij t 60 GROOTLETTER
boeken en een bestelcatalogus met gesproken boeken,
voor als het lezen u helemaal te moeilijk wordt.

Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bellen tussen
09.00 en 10.00 uur. Ons teleÍoonnummer is 0235324261.
De bibliotheek is te bezoeken op:
Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.

De teleÍooncirkel bestaat uit een groepje mensen dat
elkaar elke ochtend belt. Men belt elkaar om te horen oÍ
alles goed gaat. De teleÍooncirkel wordt geleid door een
begeleider die de teleÍooncirkel opent en sluit.

Als u belangstelling heeft om mee te doen met de cirkel,
kunt u zich opgeven bij onderstaand teleÍoonnummer.
Ook als u belangstelling heeft om als begeleider mee te
doen, kunt u dit nummer bellen.
Steunpunt voor Ouderen
Van Oosten de Bruynstraat 2

Te'023-5324261
-
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'a3en naar Wilma Warmerdam.
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Slagerii Schaaper
uw maaltijdsPecialist
alles eigen Íabrikaat:

&{art

- Diverse stamPPotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soofien soeP

Ramplaan 40

- Super lasagne
- Bami - Nasi - Macaroni

Haarlem

tel. (023) 574 79 93

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 61 61

WIJNHANDEL

12
v. ZeggelenPlein 96
Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

SEDERT 1987
"1

Bloemendaalsewell ii'§
2051 GD Over"reën
Telefoon 023 525 22 gA

,L

rtí \M.G. POTZÉ

Texaco Selfservice Station

-

tel: 5364902
tel: 5360700
tel: 5364337
tel: 5241063

nkelcentrum Amsterdamstraat
- tel: 5368441
Ged. Herensingel 6

Wi

seruice m kwaliteit

ÍEXACO

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

DIK KOSTE,R
Uw winkel aan huis

voor: -melk
-levensmiddelen
-brood
-aardaPPeien
-groenten en

-fruit

Wherever you 8o,
go Texaco
",i.W...

,i:'ffi,

2 keet Per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

tel 531821,2
service m kwaliteit

Ouderencontact

Overveen

-- er volgt het programma van ouderencontact tot en met

-ei 1998.
)p de vaste

socièteitsmiddagen op dinsdag kunt u kaar:en, rummikub spelen, handwerken of gewoon gezellig
:ven een kopje koffie of thee komen drinken.
3raag tot ziens in "'t Zijltje", Kofie Zljtweg 9a (naast de
<e

Oproep
De wijkraadsverkiezingen in september, waarover u
elders in de krant meer kunt lezen, heeft als één van de
bijkomstigheden dat de redactie van de wijkkrant zal uitdunnen. Wij zoeken dan ook versterking!
Wie van de bewoners, mel hart voor de buurt en een uurtje over, sluit zich aan? Onze teleÍoonnummers staan op
pagina 2.

rk).

Sociëteit
Op de volgende dinsdagen kunt u de sociëteit bezoeken
iussen 14.00 en 16.30 uur:
.10,
17 en 31 maart 'tr998
3,
7, 14,21 en 28 april 1998
5,12,19 en 26 mei 1998

Jacqueline Moerkerk, Jany Hoornstra, Jolanda Koster en
Annelies
t

Homburg.

fr [r
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Overlge activiteiten
Op dinsdag 24 maart 1998 zal mevrouw Van der Heijde,
op veler verzoek, voor de tweede maal iets komen vertellen over de werkzaamheden van het Vogelrampenfonds.
Vele dieren zal zij, middels een diapresentatie, aan u
laten zien.
Op donderdag 28 mei 1998 wordt er een voorjaarsbustocht georganiseerd. Hiervan hoort u binnenkort meer. U
ontvangt nog een schriÍtelijke uitnodiging.

J
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Er is weer wat te doen in de
speeltuin
Algemene ledenvergadering
Op vrijdag 20 maafi 1998 is er om 20.00 uur een algemene ledenvergadering in het speeltuingebouw,

,(,
rh

\t

Agenda
t - - uni 1998: kamperen.
a - spoft- en speldag.

;'=.:::t ziens bij Speeltuin Overveen, Croesenstraal

-.

-1a'em

Tel. 023-5246333.

o
I

o
§

Op zaterdag 4 aoril 1998 gaan we weer palmpaasstokken versieren. Neem je zelÍ een stok mee? Je haantje
kun je beter thuislaten.Tijd: tussen 15.00 en 17.00
uur.Leeftijd: 4 tlm '12 iaar (4- en S-jarigen onder begeleiding van een ouder).Prijs: leden betalen Í1. 3,50, nietleden Í1. 5,-.
Op zondag 5 april 1998 is er dan weer de traditionele
Palmpaasoptocht. Kijk voor meer gegevens een week
voor aanvang in de wijkkast.

fr
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Croesenstraat 51.
U komt toch ook?

Palmpasen
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ÍisÍtltansan
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Riole ringswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

E
Lil vt'll

Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 4s 38

N. Tuindorpslaan 54, 2015 H[- Haarlem

HOTWERDA

SCIíILDERWERKEN
" Binnen- en buitenschilderwerk
wandafwerking
Periodiek onderhoud
. Winterschilderprem ie
. Vriibliivend advies en offerte

o Behang- en

.

(023) 5 24 84 18
Van Rae p horststr aat 34,2G1 5 f H Haarlem Tel.

.

Cosmetica' HomeoPathie' Reform

Drogisterii - Parfumerie

Bakker
tussen Ziilweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301
OVERVEEN

023 - 527.74-00
,

UNIE INKOOP
COMBINATIE
HAARLEM BV
UNIE INKOOP CO\IBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP
was-, droog-, en koelaPParatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc' etc'

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 1576

Tip
Natuur- en milieucentrum Ter KleeÍ timmert ook dit jaar
weer aardig aan de weg. Zo brengt het een voorjaars_
agenda uit, waarop allerlei activiteiten onder de aandacht
worden gebracht. De volledÍge agenda kunt u lezen in de
wijkkast (t.o. de Dekamarkt), maar hier volgt een
sreep :
uit het programma.

Zondag 8 maart'98: StinzenÍlora-wandeling. Tijd: 11.00
uur. Plaats: stadskweektuin, Kleverlaan 9. Kósten: fl. 5,-.

Zaterdag 14 en zondag 15 maart ,gg: ldeeënmarkt tuin_
materialen.Tijd: 11.00 - 1 6.00 uur.plaats: stadskweektuin.
Zondag 29 maart'98: IVN-excursie,,Voorjaar in de
Hout".Vertrek: 11.00 uur.plaats: Restaurani Dreefzicht,
Fonteinlaan.Duur: 1 uur. Tevens kinderexcursie 4 Um 10
jaar (ouderen gaan niet mee!).

Het buurtfeest komt er weer
aan!
Elke twee jaar staat in het najaar het Flamplaankwartier
op z'n kop: dan is het weer tijd voor het roemruchte
buurtÍeest. Dit jaar zullen de Íestiviteiten vermoedelijk
plaatsvinden op zaterdag 19 september.
Hoewel dit nog ver weg lijkt, beginnen de eerste activitei_
ten in de organisatie toch nu al. Ook dit jaar willen wij
weer veel doen voor alle leeftijdsgroepen: spelletjes, rom_
melmarkt, barbecue, play-backshow, kraamverkgop door
buurtbewoners en winkelíers, om maar eens wai op te
noemen. Vindt u het leuk om bij de voorbereiding mee te
denken? Neemt u dan contact op met Nico van der
Fange (1e1.023-5246226) oÍ Annelies Homburg (tel. 023_
5247230). We hebben er weer zin in!

Elke 1e zondag van de maand: Rondwandeling land_

goed Elswout.Verteld wordt over geschiedenis, cultuur
en
natuur van dit landgoed.TÍjd: 14.00 uur.Bespreken: 02S_
5287528 (17.00 - 18.00 uur).Duur:1 uur.Kosten:Í1.5,_

(tot 12 jaar

Í1.

1..

2,S0).

April/mei 1998: Cursus tuinieren. Natuurlijk en milieuvriendelijk inrichten en onderhouden van de
tuin.Organisatie: Pieter Vermeulen Museum, lJmuiden.

4@
@

Tel. 0255-536726.
De volledige agenda kunt u ook opvragen bij het Natuur_
en Milieucentrum Ter KleeÍ, tel. 023-5114640.

Aanmeldingen leerlingen
Beatrixschool.
Kinderen, die 4 iaar worden tussen 1 oktober 19gg en
oktober 1999 moeten voor i0 maart 199g opgegeven

1

z\n.

U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw C.
Basten, tel. O2B-S24ZZSS.

Bijteveel aanmeldingen kan namelijk na deze datum
geen plek meer gegarandeerd worden voor kinderen
uit
het rayon en broertjes en zusjes.

Rijwielhandel De Haas
3r angs bereikte ons het bericht dat de heer De Haas
eer ongelukkige val heeÍt gehad. Ziekenhuisopname

: eek noodzakelijk,

en op dit moment zit er gelukkig weer

:en stijgende lijn in zijn herstel. Een en ander betekent

-: aas wel, dat de Rijwielhandel
: : gesloten zal blijven.

Heruitgave boek over het
Ramplaankwartier
Op onze oproep in de vorige wijkkrant om te reageren
wie van u geïnteresseerd is in een heruitgave van het
boek over het Ramplaankwartier, zijn zoveel reacties binnengekomen, dat het ons inderdaad de moeite waard
leek de contacten met de drukker te hernieuwen. Er gaat
nog wel wat tijd overheen: het zal wellicht pas in de
zomer zover zijn dat u een nieuwe uitgave kunt aan_
schafÍen. Zodra wij meer inÍormatie kunnen geven, hoort
u dat onmiddellijk van ons: hetzij via de wijklirant, hetzij
door middel van de wijkkast. Maar één ding is zeker: hàt
boek komt er!

op de Ramplaan voorlo_

',a:lurlilk wensen wij allen de heer De Haas een heel
" -:'spoedig herstel toe; wij hopen hem spoedig weer
: - s -l dden te mogen begroeten!

in

Janno van der Eem
lru Elshoff
Johan Galjaerd
Annelies Homburg
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o,a.: . Akai
. Aristona. BNS

. Bose. B en W
. Daewoo. Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe. MaÍantz
. Mission. Panasonic
. Philips. Pioneer
. Sharp . Sony

K)RREKT
Voor beter beeld en geluiC...
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. Technics

EIGEN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
i-

Ben je een jongen tussen de 7 en 15 iaar ?

,
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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 !
Dit alles met iglgC!§ van ie eigen lee(ijd
en onder deskundige lsiding I

PADVINDERSVERENIGING

CAMERONS-DU I NZWERUERS
Overveen

Voor

Een verbouu/lng brenqr ..::'.

pidn wer prp,'es "org..s
d" corr",r. uit,oe ng ".
gee. ri!r-o. màdr Fpn ..'

Welpen
Verkenners
Rowans

gd'dnl,e !àn b,.dF

Bel voor informatie:

Kom eens kijken

WelpenTímlljaar

Camerons-Dui nzwervers
Duinlustweg 20

Fred Riins 023 247158
Vcrkcnncrs I I L/m l5 jaar
llonoro Collct 023 318489

le zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed

!

2051 AA Ovcrvccn
(Bij Kraantje lek)

--r.

-.-

r. '..,
..

!

I

tn ddr ,oor mààÍ / /'
dd' dlles gèwoon go"'
algemeen pn

:i._:ito€nemen

7

e- de bouwgarantie in het
:.__ ièrzel niet om even contaat op te nemen

Vertrouwen is goed, een bouwgarantie is zeker

W

Camerons-DuinzwcNcrs sinds I 923

van der Linden

8, Zn

AannemeE,a.'estauratie-. onderhouds- en nieuwbouwerken
.1.'.: :: : : :: *:'ensiraat 4, 201 1 LH Haarlem, Tei-: 023 531 76 44'

Kantoor en

IooDqieter6-instoÍÍotielebriii iirrno $ofirnon

m
r,

Dok - Iioleringrwcrk, L.ood- cn Zinkwcrt; Sonitoir - CV Gor - Wo?cr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlen TeI.023 5243472/5251003

=%
't..,,,,ï'1,

bel voor

meer informatie

of vrijbfijvende offerte.

,

Rampertjes
Spelregels Rampertjes
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier. Op de redactie-adressen Bloemveldlaan
43 oÍ Hospeslaan 44 betaalt u vooraÍ Í 5,- (max. 5 regels)
of Í 10,- (max. 10 regels), te samen met het inleveren van
de tekst.
Niet-commerciële mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Weet u het?
Twee lezers vroegen onze hulp bij het herkennen van
oude ansichtkaarten. Ook na navraag kwamen wij er niet
uit. Beide foto's dateren uit 1903. Misschien ziet één van
u een herkenningspunt; wij horen dat graag! U kunt
reageren bij eén van de redactieleden (zie pagina 2).

Garage te koop gevraagd
Te koop gevraagd voor wanhopige

Ramplaankwarlierhrewoner: een Earage in onze wijk.
VJeet u iets oÍ heeït u iets gehoord oÍ heeÍt u een gaíaue?

íi.v.p. bellen met: 023-5242414.
i

Hqis te koop gevraagd
Huis te koop gevraagd in 1998 in het Ramplaankwaftier.
Bent u wellicht van plan uw huis te verkopen, al dan niet
via de makeiaar: ik ben erg blij met uw reactie.
lneke de GrooÍ, Poortstraat 15 bis, 3572H4 UTRECHT.
Tel. 030-271 9693 (privé)
Tel. 023-5525252, sein 2194 (Kennemer Gasthuis).

i . .., ,,.i ,r .,, r .::,:

.*:.-

'J{qningruil
A"angeboden:

r-ioekhuis in deze wijk met woonkamer van + 7 meter bij
3 rneter, open keuken, 1e etage: 3 slaapkarners, badkanrer met ligbacl, 2e etage: ruime zoiderkamer met grote
dakkapel, achtertuin van + 7 meter op het westen, stenen
schuur.

Gevraagd:
Een iets kleiner huis met 3 slaapkamers en kleine zolder
in deze wijk.
lnteresse?
Tel. 023-5247896.

Ansichtkaarten gevraagd
Te koop gevraagd: oude ansichtkaarten van "Overveen"
M.J.M. van Berkel, tel. 023-5246949.

Hamsterkooi
Help! Onze hamsterkooi (met twee verdiepingen, een
trappetje en klimspiralen) wordt te klein! Wie heeft een
grotere bak? Tegen vergoeding; ook ruilen is mogelijk.
nlichtingen: 023-5247 230.
I

Oppas gezocht
Wijzoeken m.i.v. mei 1998 een ervaren, niet-rokende
oppas voor onze zoon (dan 3 maanden) voor 3 dagen
per week. Eventueel een oppas die al voor een ander

l.i:,:tzzz:t u

i:

+;c;r..

Uitslag 'prijsvraag'
Ramplaankwartierbewoners hebben hun ogen niet in hun
zakbij hun wandelingen door de omgeving. De redactie
heeft veel inzendingen ontvangen wat de juiste locatie
was van de foto die wij publiceerden in de wijkkrant 6,
1997, op pagina 13. Op één inzender na wist iedereen te
veftellen dat het hier het monumentale pand in
"KoningshoÍ" aan de Duinlustweg betroÍ. Ongeveer in
1958 heeÍt de toenmalige eigenaar, J.A.W. Luden, het
huis gelegateerd aan de Vereniging tot Behoud van
Natuurmomenten. Uit de reacties hebben wij de inzending van de heer of mevrouw G.J. Bloemen getrokken,
die inmiddels een aardigheidje als dank heeÍt ontvangen.

kindje zorgt.
Tel. 023-5245359.

Gevraagd
Hondenoppas (halÍ uurtje uitlatenihalf uurtje knuffelen)
'5,- per uur.
Te : C23-5 24 46 46 (Ramplaankwafiier)

.tlik]-.
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C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem (023)5356812
il

Orchidee Haarlem BV
ROCKAERTSHOF HAA RL E i"l

Wilt u een langer houdbaar b cer,'e:.. -?ea
Bestel dan een stukie met een ORCHIDEE
RockaertshoÍ 50 A

2015 ED Haarlem
tel. (zaak) O23 524 48 26

Prijzen vanaf f. 8,50
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Bent u ook lid l,an de club voor gezonce srakelijke broodeters?
A1s udi.cht. inde buurtv-an een!-an cnze Cude Bakkershuyzenwoont
" Dan zit u helemaal geba<ken"
r= nqÍtrnF

}IAÀRLEI,Í

..-.anr"g

Gen, CronjesLraat l58.annexcroissanteria

Kri tzingerstr 37 Ind i schestr . 95 C,en . Spoor't'
Hoogerwoerdstr. 45 annex croi ssanterie
.

Schourbjeslaan 47 annex croissanterie

Bakkerstraat i6
Rollandslaan 33
zijlrreq 24 annex croissanterie

E

140 annex

KondiLorei restauranL

S.à]iT?OORT

!ic€rÉndaalsestraatweg
i:,"-aS.\TEN

],-..rr.

Dj

85

ember-Bloemendaalseveg 247

Bakker vd voorennraakt !'antrage eters grageeters
De roeP aan tafel
"Van der Vooren, noq een sneetje"

De werkgroep tuinbouwgebied
Het zalverscheidene w,i.kce,,,l-:-s - e: ontgaan
zijn dat
er een Werkgroep Tuir,:,: _,,,
:t - -:: even is i"ro"_
l::
pen, nu een jaar gelec;- : :
- . _i:= v,àn het perspec_
tieÍplan Haarlem ZW\ '. _ ,. :.::ele :.ce:
het tuinbouwgebied is ruwweg i,e-::.
la^:weg.
=,,_.=;Oosterduin, Elsv.tc:l -.: :a-: aa-a,^,,a11ter.
O" Zijlweg
(lnclusieÍ het Duit',, Ë _i:::
""n
Op dit gebied .-:'::- -::.:-

,.; l?33iï?;iljJl"ïï"",

inhoudidat n., r..==,

==behouden e: _ :s _ .=^ L::r
agrarische doeleinden mag
dienen. l-lel za .:
.r..,
ook
niet ontgaan zijn dat er,
=wat deze 3e:a -,:=- :elreft, nogal wat
Àis is met dit
gebied. He: ::: e: s eigenlijk aàn het,,verloederen,,en
met nai-_{ ,:.-e d ik hierbij dat de autoc.q. caravanveiK: _: .,,=_.,t,. er u in de wijkkrant heeft
kunnen lezen,
nre: te: e: ge geval was in dit gebiedlTen
behoeve van
t-e: cesiernmingsplan en ter voórkoming
van bijvoorbeeld
:eo:uwrng, hetgeen gemakkerijk kan vàortvroeien
uit ver_
paupering, is dus de werkgroep
opgericht. Natuurlijk is
het open karakter al aardi§ aangetàst
door de vele kassen, maar helaas, deze horen tegenwoordig
nu eenmaal
bij tuinbouw.
BuÍfer
ln deze werkgroep zitten mensen van
allerlei ,,pluimage,,
dte beroepshalve al veei weten over natuur,
ecologie en
biologie, en ook venegenwoordigers van
de betreffende
wtjkraden en belangstellenden. Natuurlijk
hebben deze
allemaal gemeen dat ze het tuinbouwgéUi"O
een groen
hart toedragen (evenals vele buurtbeuioÀ"r.,
naar we
mogen aannemer, Het naleven van
het bestemmingsplan s van cructaai belang, vooral gezien
tret ecologïsch
berang van Cjt gebied. Ten eerste iJhet
ats aÍwateriigs_
gebiec van het Cu n-kwelwateï van
belang
via de Br:lrie.s,,,aart en de Marcelisvaart";. lvoornameiilt
frlaar ook is
het beiangr,< erentuele bebouwing
niet vlrOer op te
laten rukken r ch:;ng de binnenduiÀranJ.
Niet aileen de
Íauna maar cck de flora heeft zo,nbuÍterzone,
wat het
tuinbouwgebrec n deze Íeitetijk is, nodig
àm te kunnen
vooftbestaan. Bor,,endien herbergt het
tJinbouwgebied
zelÍ ook nog enige zdCzame pla-nten!

Hesultaten
Wat wij als werkgroep na

.1

jaar hebben bereikt:

Samen met de gemeente is een landschapsbeheersplan
opgesteld.
De verloedering in het gebied rs in kaart
gebracht.
De waterkwaliteit zowel bij de kassen
atsïij Elswout is
onderzocht en met elkaar vergeleken.
Vegetatiekaart van het open gLOl"O is
opgesteld.
Bestaande vegetatiekaart van Durnvliet
iJgeactualiseerd.
Er.is. overleg gepleegd met iemand van
de Land- en
utnoouworganisatie (WLTO) omtrent economische
.r
belangen van tuinders.

Er is een 'ïoekomstuisie,'opgesteld (kijk_ oÍ
recreatiege_
bied, naast de tuinbouwbestómming). '
Verder is er nog alwat in boeken gewurmd
en in archieven gesnutÍeld om de historische situatie terug
te vinden.
Eén van onze ideeën is bijvoorbeeld om de
oude vijvers
van Duinvliet weer nieuw leven in te blazen.
Dit stu(e geeft dus in het kort weer wat de
werkgroep
inhoudt en waar we zoal mee bezig zijn.
Eén en ander
verloopt uiteraard niet zo snel als we iett wel
zouden wil_
len. Het strekt te ver over alle details die dit werk
met
zich meebrengt uit te wijden. Wanneer er concrete
zaken
uit voortvloeien houd ik u natuurlijk op de hoogte.
Belangstellenden voor de werkgróep kunnen
zicn nog

steeds aanmelden bij:
John Tijmstra
Tel. 023-5248228

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen,
Gezellíg oud-Hollan dse sfeer
Uitsteken de keil,ken
7 dctgert

per

useele

geopend

Ook zaaluerhuur

Ramplaan L25, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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ASSURANTIEKAI\TOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief \\A + Casco
vaste klanrenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. SZ4 43 4l
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR HAARJ-EM

lk weet nog dat...
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Bij het opruir:leuks tegenl ',',
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regelmatig gerepareerd door G. B

Schoenmakerii
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Kroschinski
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RÀMPLAAN

Aardappelen, Groente- en Fruithandel

J" A. KROOI\I

74

Yl?e%kfi^qndee
',\-ensr

zijn

Ooster Tuindorplaan

clíëntele een rroorspoedig Níeu»1oar!

W.ensr IJ een voorspoedig Níeuwjaart.

Zoo juist ontvangen

A. KUENEN

H, ROZENLAAN

Zuiver woilen Dameswanten
Pracht Sjaals
Jongens Sportkousen
Heren Sokken

2

Kruldeniers-, Grutterswaren, Fijne
Kaas, Koek, Suikerwerken,. .
Bieren en Limonades.
Voorspoedig Nieuwjaar!

h[.V. yan Cleef

r

Ramplaan

f. Köhler
64 _

Teiefoon 1g3iz

P. il. J. [0ilttvnm

Haarlem_W.)

W*** ll qn uootiÀ,Wdig,

48

BRANDSTOTTENE.ENDEI,

H--:e- rn Àardappele4, Groentè en.Fruit
l:.ila,rds1aan

van Raephorststraat t?, Tel. ZOg47

í

g4g

T0ensÍ xijn cliënble een l)oorspoedig Wíeuwjaail

I\4 C MOLHOEK
g"ed.Lpe,9@
W
Rollandslaan

Firma D. BLOEMZAAD
Kruideniersïvaren, Wijnen,
Suikerwerken, Koek enz,

MELK, BOTER, KÀAS EN EIEREN

21

Noorder Tuindorplaan

\\,'ensr zijn Geachte Cltëntele

Gel,,kl<ig l\ieuwjaar

!

Wenst,

U

eén Gelukkig

1g

Nizuuioorl

I

FIRMA

Z

]

B. KT]T]RSTRA

TIMMERMAN EN AANNEMER
.Voor

alle- soorten reparatieèn en
onderhoud aan huizen enz.

& zoolv

fevens uw adreg vobr ,t slijpen 'van
alle sooíea Schaatsen.
N. TUINDORPLÀAN 2I
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December 1948
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de Buurtverenigrng

ler

Te koop gevraagd, vooï
zelfbewoning omtrek
Ram plaanbuurt.
§'

Alle clubs
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TANTE ANS

VASTE

HOREMAN
Haarlem

Br. dit Blad
;'0,

kun-.

Telefoon 1976?

