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Een unieke foto voor de lieJhebber, en een prachtige herinnering voor de
lezers die al wat langer in het Ramplaankwartier wonen! U kijkt vanaf
de Karte Zijlweg naar het zuiden de Ramplaan in nog voór de demping
in de dertiger jaren. De huidige bewoners zullen zich, op een zomerse
zondag, waarschijnlijk ternauwernood kunnen voorstellen dat hun drukke laan er eens zó rustig hee_ft bijgelegen!...

Archief: l\l.J.M" van Berkel
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Wijkkrant
Annelies Homburg
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

524.723A
524.6313
524.3998
524.5096
Postbus 6158

Wijkraad
Voorzitter/secr.: Derk de Vries
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Rob Kuling
Verkeer: Nico van der Fange

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank

2001 HD Haarlem
524.1915
524.5221

524.8228
524.3262
524.6227

84.82.63.030

2459

Gironummer Bank

Algernene telef oonnu mmers
112

Alarmnummer:
Ambulance:

s31 .9191

Belbus:

Dierenambulance:
Dokterscentrale:
Milieu-bel:
Cppascentrale, Emmy Verbeek:
Poiitie, team Zuid-West:

Wijxverplegingen Kruisver.

:

515.2666
524.6899
531.3233
511.4545

524.1734
512.2165
515.5600

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen: Henk Groot
tussen 9.45 uur en10.00 uur en
tussen 12.30 uur en ',l3.00 uur
Publieksinformatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:
Meld en inÍormatiepunt Centrum Z-W

527.0424
518.0180
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"omdet u *iel *§{s* derg eexr hr*i* k**pt"
524.2430
511.3300
518.0100
511.3000
511 .5070

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

Van R*gtersr§

524.6333

kraadsvergadering

De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 27 augustus,
aanvang: 20.30 uur
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van '12 september. Kopij kunt u
inleveren tlm 24 augustus op de adressen
Hospeslaan 44 en Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
De wijkraad haalt het iaar

2000

!

Onze oproep in de vorige wijkkrant om met ons van
gedachten te wisselen over het nut van een wijkraad in
het algemeen en die van het Ramplaankwartier in het bijzonder heeft een Ílink aantalwijkbewoners op de been
gebracht. Slechts een enkele maal per jaar zil de zaal zo
vol als tijdens de vegadering van 25 mei. Daar zouden
toch minstens de nieuwe wijkraadsleden tussen moeten
zitten was de gedachte die speelde bij de zittende leden.
Met als leidraad het verslag van de vergadering van april
en de agenda hebben we een aantal onderwerpen de
revue laten passeren om naar aanleiding daarvan aan te
kunnen geven hoe een wjkraad me zulke zaken omgaat.
Geheel toevallig, maar als zodanig ook illustratief, was
deze avond een agent van politiebureau Haarlem ZuidWest aanwezig om kennis te maken met de wijkraad.
Als we de aanwezige wijkbewoners als representatieÍ
voor de hele wijk beschouwen, dan is deze avond duidelijk geworden dat we met z'n allen wel degelijk menen
dat de wijkraad gehandhaaÍd zou moeten worden.
Ter afslurting van de avond hebben we de aanwezigen

persoonlijk gevraagd zich uit te spreken over het nut van
de wijkraad in het Ramplaankwartier en over de hamvraag: zouden zij ook voldoende tijd kunen vrijmaken
om z:lÍ tot de wijkraad toe te treden.
Zoals u al aan de aanheÍ heeÍt kunnen zien, zijn er inderdaad voldoende gegadigden en daar zijn wij bijzonder blij
mee, om de volgende zittingsperiode tot en met september 2OO2 te kunnen ingaan. ln de wijkkrant van augustus
zullen zij zich voorstellen zodat u weet op wie u stemt bij
de verkiezing op 19 september.
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Een nieuwe wijkraad - dus

toch!
De volgende personenhebben zích in principe bereid verklaard om in de nieuwe wijkraad plaats te gaan nemen:

Tim Paas
Gerard Rutten
Frank van der Stuijt
Baud Schoenmakers

Jos Scholten
Wij wensen u een hele mooie zomer toe

Peter Tromp

Derk de Vries
Voorzitter Wijkraad

ln de volgende wijkrant worden zij uitgebreid aan u voorgesteld!
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Tennissen doe je's ruinterc

BELASIINGEN!
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UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
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Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem
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C.STAPEL

>>ELEKTROTECHNIEK<<
Licht- kracht- beveiligings- en

Leendert Meeszstraat 106
2015 IT Haarlem
Tèl: 023-524 50 i4

Fax:023-524 50 14
Mobiel: 06-52 804 683

noodstroominstallaties
Ir,leet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

Telefoon 023 52442L0
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Reisburo Van Limburg
/roeaKooP
Wij nemen de tijd voor (J.

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:
MA - VR 09.00 uur - 17.30 uur

ZAT

10.00 uur

-

16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg

Bloemendaalseweg 139
'Hofstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838

+t

Cluistra
TEXTIEL EN MODE
PIJNBOOMSTRAAT 98
2023VV HAARLEM
TeleÍoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkeft'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

Nieuws uit

de wiik

Ouderencontact Overveen
Na defiig jaar'Ouderencontact' hebben wij als bestuur
helaas moeten besluiten om 'Ouderencontact'op te heÍÍen. De reden is dat de socièteit in de aÍgelopen jaren
steeds minder bezoekers triok. Dat komt door overlijden,
vertrek naar een verzorgingstehuis oÍ afnemende mobiliteit door lichanleijk ongemak. Nieuwe aanwas is er (bijna)
niet.

Nieuws van de Blinke
Voor de bouw van het verpleeggedeelte en de woningen
is de aanvraag weg. Wij hopen, dat alle benodigde goedkeuringen op tijd binnen zijn. Vooral voor de bewoners,
die tijdelijk naar een andere woning gaan, is het helemaal
belangrijk dat we volgens de planning kunnen bouwen, anders moeten zij exra lang elders verblijven.
Deze volgende Íasen zal ik zelÍ niet meer vanuit de
Blinkert meemaken. lk mag gebruik gaan maken van de
OBU-regeling, d.w.z. met 60 jaar stoppen.
lk kan terugzien op 17 goede jaren in de Blinkert in uw
mooie Ramplaanbuurl. In deze periode heb ik contact
gehad met velen van u , in het vrijwiilligerswerk, als familieleden, als buren van bewoners of gewoon tijdens braderieën , de dagen van het stemmen en bij overleg met
de wijkraad en de wijk.
lk dank u allen voor de prettige wijze waarop dit steeds

Derhalve hebben wij besloten om met de wekelijkse
sociëteit te stoppen. Wij gaan echter wel door met de
activiteiten díe nog wel bàstaansmogelijkhedeh nebben,
zoal;s de bedevaart naar Heiloo, de kerstviering en enkele busreizen per jaar en mogelijk kan er ook nog een
enkele kienmiddag worden gehouden.
Wij willen ons dan ook in het vervolg
'Evenementencomissie' noemen. Wij doen echter een
dringend beroep op enkele enthousiaste dames/heren die
een dergelijke commissie moeten vormen. Wij zijn bij de
oprichting van 'Ouderencontact' met twaalf personen
(bestuur en medewerksters) gestaft, waarvan er nu nog
drie actief zijn, die ook 30 jaar ouder zijn geworden!
Namens het bestuur van 'Ouderencontact,
Hemke Elzinga, voorzi{ter
Midden Tuindorpslaan 5
Voor inÍormatie en/oÍ reacties: tel./fax (023) 524 18 10

ONTWIKKELING

verlopen is.
Mijn opvolgster, mevr. L. den Hollander-Loefien, wens ik
alle goeds in de Blinkert en ik hoop dat zij de verdere
realisatie van de bouwplannen mag voltooien.
Met vriendelijke groeten,
Mev,,cuw C.J.L.M. van Gendt
Locatie-d irecte

Ouderenbrochure

ONDERSTEUNING

ur

Mededeling
Betreft: Mobiele Service VSB Bank
Sinds 1 juli 1997is het bankkantoor van de VSB Bank
aan de Ramplaan gesloten.
Als extra service heeft de VSB Bank destijds aangekondigd gedurende de periode van een jaar een Mobiele
Service in te zetten om u ln de gelegenheid te stellen uw
bankzaken op de zelfde locatie te regelen.
VanaÍ 1 juli 1998 zal de Mobiele Service aan de
Ramplaan worden beëindigd. VanaÍ deze datum zal de
Mobiele Service alleen de standplaats voor het belaardencentrum De Blinkert aandoen.
De Mobiele service zal in ieder geval tot en met het
derde kwartaal van 1998 wekelijks van 10.00 tot 14.00
uur bij De Blinkert aanwezig zijn.
ln de loop van het vierde kwarlaal volgt de deÍinitieve
sluiting; u wordt daarover nog geinÍormeerd.
Voor meer inÍormatie kunt u kunt u contact opnemen met
het VSB Kantoor op het Houtplein; tel'. 5312275.

Projectbureau O+O Welzijn Haarlem heeÍt de ouderenbrochure "wie, wat. waar voor senioren" geactualiseerd.
ln deze brochure wordt Ce (oudere) Haarlemmer wegwijs
gemaakt in o.a" de volgende onderwerpen:
- ouderenwerk
- hurs-, tuin- en keukenkiussen
- boodschappen
- vervoer

- alles over geld
- seniorenwoni n gen, aanleunwoningen en serviceÍlats
enz. enz.
Een aantal exemplaren kunt u op onderstaand adres
aÍhalen. Voor meer inÍormatie kunt u ook bellen met het
projectbureau, tel. 53321 00. AÍhaaladres: Hospeslaan 44.
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:

d{au

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soorten soep

Ramplaan 40

- Super lasagne
- Bami - Nasi - Macaroni

Haarlem '

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

tel. (023) s24 79 e3

WIJNHANDEL

arw

SEDERT 1987
Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon O23 525 22 90

12
v. Zeggelenplein 96
Engelenburg 78
Ramplaan 52
Nagtzaamstraat

H,.r,,4,x:ra
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tel: 5364902

tel: 5360700
tel: 5364337

tel: 5241 063

Winkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.Herensingel

6

-

tel: 5368441
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ïEXACO

I

Texaco Selfservice Station

service

u

kwaliteit

W.G. POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

DIK KOSTE,R
Uw winkel aan huis

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

voor

-meIk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit

Wherever you go,
go Texaco

2 keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens
tel:5378212
service m kwaliteit
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Nieuw in de wijk:
Bloemsierkunst Donnée
',e:a: het pand aan de Ramplaan 48 enige tijd leeg
s::^: hoorde en zag de voorbijganger en bezoeker van

::

r,'nkelgalerij'dat er stevig werd gewerkt aan een

- eJwe inrichting.

en planten te kopen. De winkel is open op dinsdag tot en
met vrijdag van 8.30 uur tot 't8.00 uur en op zaterdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur (ook tussen de middag geo-

pend), nnaandag gesloten.

,,': dag 19luni was het za ver'. de Íeestelijke opening van

:e

bloemen- en kadoshop Bloemsierkunst Donnée.
kreeg een leuk presentje in de vorm van
een aardewerk gansje met een plantje op haar rug.
Verder kon men het interieur bewonderen dat Donnée
ze f heeÍt bedacht.

I ke bezoeker

Donnée is de naamgeefster en tevens eigenaresse van
de shop. Dit is haar eerste eigen zaak. Voorheen werkte
ze in diverse bloemenwinkels in Haarlem en Zandvoort.
lnmiddels zil ze al zo'n vijÍtien jaar in het vak.
Hoewel ze in het centrum van Haarlem is geboren en in
de buurl van de Cronjéstraat woont, heeÍt ze haar opleiding tot bindster gevolgd aan de Zocherschool aan de
Elswoutslaan (deze school is ongeveer twee jaar geleden
opgeheven). Zij kent de wijk dus goed.
Al enige tijd was Donnée op zoek naar een geschikte
lokatie. Die heeÍt ze min of meer toevallig gevonden in
onze wijk. Haar vader ging naar de bakker en zag het
leegstaande pand te huur staan. Een afspraak met de
verhuurder was daarna snel gemaakt.
Voor Donnée begint de dag vroeg: tussen vijÍ en zes uur
's morgens is ze al op weg naar de veiling om bloemen

*************

Weet u het?

Opnieuw een vraag voor de speurders onder de lezers.
We zijn benieuwd od u deze afbeeldingen kunt locaiiseren!

Belt u a.u.b.: 524 69 49

Donnée is gespecialiseerd in 'rouw- en trouwwerk'" Maar
ook voor speciale wensen en bestellingen op bloemengeht. Naast bloemen en
bied kunt u bij
Donnée ook
voor in huis en
de cadeau-a
houtsnippers,
, gekleurde steè,ntjes,
kers', maar ook
d olielampjes, lantaarns,
Íotoli
den in allerlei soo nen
ans
bloempotten,
om
Wie zin heeft om
naar een leuk
rSC
kom. Ze zijn er in
n
ln heel Haarlem
e haar
bezorgd. Dit doet on
kei
bij een handje hel
geze
Achterin de
schap. Loop eens nnen en
Bloemsierku
De redactie van
wijk en wenst

succes toe.
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risnl«ansan(§l
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri ngswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

L.i,

Tel. 023 - 524 23 44

N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem

HOLWERDA

vl.ll

B.g.g. 06 - 52 82 45 38

SCHILDERWERKEN
.

Binnen- en buitenschilderwerk

o Behang- en wandafwerking

.

Periodiek onderhoud

. Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

v=.u.!u,l::,8u,ï'#u|,;,,,} 4, 2015 JH Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARLEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B"V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN

023 - 527.74.00

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 15 76

Mevrouw Van Gendt!

Al heel wat keren heeÍt u deze naam onder allerlei mededelingen van verzorgingstehuis "De Blinkert" zien staan.
Koffie-ochtenden, spelletjesmiddagen, braderietjes en
nog niet opgehaalde prijsjes van de loterij ... Oproepen
voor vrijwilligers, de eerste, tweede, derde plannen voor
de verbouwing, renovatie, aanpassing van het huis...
Altijd weer werden de berichten aÍgesloten met:
C.J.L.M. van Gendt.
En daar komt nu een einde aan. De mededelingen in de
wijkkrant stoppen, omdat mevrouw Van Gendt zèlf stopt:
na bijna 18 jaar zich voor de volle 100% te hebben ingezet, gaat zij een stapje terug doen.

Experiment
ln 1981 kwam

(

vanuit verpleegtehuis "Zuiderhout" in
verzorgingstehuis "De Blinkefi" terecht.
Daarvóór had mevrouw van Gendt al een stevige carriere
achter de rug. Vanuit haar basisopleiding maatschappelijk
werk, met als specialisatie bejaardenzorg, was het destijds uitzonderlijk experimenteel om vanuit een sociale
academie als stageplek een verzorgingshuis
te kiezen. Mevrouw Van Gendt kreeg het echter voor
elkaar, maar Koos na haar afstuderen toch eerst voor een
invulling van haar werKzaamheden buiten de bejaardenzorg. Na o.a. algemeen maatschappelijk werk in Brazilië
kwam zij in 1981 in de "oude" Blinkert terecht.

(

Risico

zr1

De aanstelling als directrice hield echter wel enig risico
in. Omdat het huis hoognodig verbouwd moest worden
om te kunnen voldoen aan de eisen van die tijd, moest
voor de bewoners van die dagen vervangende woonruimte gevonden worden. De opdracht was duidelijk: geen
vervangende woonruimte, geen baan voor mevrouw Van

"Wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden, "zo benadrukt zij, "is, dat de bewoners boven alles de eerste aandacht krijgen. Zo heb ik het altijd als een zeer belangrijk
punt beschouwd dat de woningen verhuurd werden aan
hen die het het meest nodig hadden. Een dergelijk groot
complex is "te mooi voor gezonde mensen": juist zij die
met de zorg vanuit het huis zo lang mogelijk zelÍstandig
konden blijven wonen, kregen van ons de hoogste prioriteit."
Helaas zijn andere aspecten niet altijd voldoende uit de
verf gekomen. Zo zullen de "zorgabonnementen" naar de
wijk toe in de komende jaren, als de verbouwiltgsperikelen achter de rug zijn, ongetwijÍeld weer meer aandacht
krijgen.

Samenwerking
Eén ding wil mevrouw Van Gendt tenslotte nog kwijt. De
samenwerking met het bestuur van "Haarlem Veste",
waaronder het verzorgingstehuis destijds viel, en momenteel met de Stichting Hervormde Diaconale Huizen, is
werkelijk uniek te noemen. ln een tijd waarin helaas zo
vaak te lezen valt over stroeve onderhandelingen, heeÍt
mevrouw Van Gendt niets dan loÍ over de prettige contacten tijdens zowel de renovatie van 1984 als de nieuwbouw momenteel. Ook de samenspraak met de wijkraad/buurtbewoners is altijd buitengewoon plezierig en
zinvol geweest. Voor de komende jaren belooÍt dat hopelijk nog veel goeds!
Receptie
De komende tijd is een tijd van "even niks" voor mevrouw
Van Gendt.
Natuurlijk éérst de vakantie, en daarna eindelijk tijd voor
de hobby's die altijd waren blijven liggen. Het handwerken zal zeker de volle aandacht krijgen, maar ook diverse
vormen van vrijwilligerswerk zullen een plaats gaan innemen in haar leven.
Op vrijdag 28 augustus vindt voor de buurtbewoners de
aÍscheidsreceptie plaats (zie de uitnodiging elders in de
krant). U kunt dan ook kennis komen maken met
mevrouw Den Hollander-Loeffen, die wij u graag uitgebreider willen voorsteilen in een voigende wijkkrant"
Rest ons nog als siot, namens de voltallige wilkraad en
redactie van de wijkkrant u, mevrouw Van Gendt, een
welgemeend: "Bedankt, en het ga u goed" toe te wensen!

Gendt"

Na veel creatief speuruuerk werd de vervangende locatie
gevonden in Bergen, en mevrouw Van Gendt kon blijven...

Nieuwbouw
Het lot wil, dat anno 1998 opnieuw een grootse verandering binnen het Huis gaat plaatshebben. Om praktische
redenen wil mevrouw Van Gendt daarom bijtijds de fakkel
overdragen aan haar opvolgster, mevrouw L. den
Hollander-LoefÍen.

Uitnodiging
AIle buurtbewoners van het Ramplaankwartier worden
uitgenodigd aanwezig te zijn op de afscheidsreceptie
van mevrouw C.J.L.M. van Gendt, vrijdagmiddag 28
augustus van 16.00 tot 18.00 uur" Velen van u zullen
haar als directrice en locatie-manager van verzorginstehuis De Blinkeft de aÍgelopen jaren hebben
!r,§
ontmoet. U bent van harte welkom haar op
/" iJ
.........-..t.
deze dag de hand te drukken, in de zaal van
!J,|tt)ttt..

Mevrouw Van Gendt kan gelukkig met veel voldoening
terugkijken op de afgelopen werkjaren.

haar "eigen" Blinkefi.
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o.a,: . Akai

. Aristona . BNS

rcRREKT
Voor beter beeld en geluid.-.

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

AUDt0-UlIt0
sPtctAtlsl

. Sharp. Sony
. Technics

EIGEN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
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le zult maaÍ een bouwgarantie
hebhen en alles gaat gerruoon goed
Een verbouwing brengt onzekerheden met zich mee Gaat a les wel goed? wordt het bo!

:*:::':ï:" ::ï "ïï:::ï :::ï:ï:; ::," l:":"::: : :.
geen Íisico, maar een aannemer die u de zekerheid van een bouw:"

"

2i I

Biïirirf,
een harde garantie G A Jl A

!f T
saràntie kan bieden Daarmee wordt elke beloÍte
En dàt voor maat Í 25, . U moet alleen het risico op de koop toenemen
,
|!
dàt alles gewoon goed gaat. Meèr weten over de bouwgaranlie in hJ
algemeen en onze staat van dienst in het bijzonder? Aarzel niet om even (onta't op te nemen

Uertrourren is goed, een bourrgarantie is zeker'

W
Kantoor

van der Linden

8, Zn

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
e. werkplaats: Lanqe Herensiraat '1, 201 1 LH Haarlem, TeL : 023 ' 531 76 4'i

Íoobqieters-instcÍtctiebebriii iirrno Í;ofimon
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Dok - Riolcringrwcrk, l,ood- en Zinkwcrk; Sonitoir'CV Goc'Wo?er

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.023 5243472/5251003
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be1 voor meer informatie

of vrilblijvende offerte'

Straatfeest Hospeslaan

&
w

De weergoden waren de organisatoren van het straatfeest van de Hospeslaan 20 juni jl. zeer gunstig gezind:
droog en zon - het was niet beter te wensen.
Na de start met het oplaten van balonnen kon de jeugd
zich vermaken met o.a. een springkussen, schmincken,
handicap-races en balonnen scheren. Na een overheerlijke pannenkoek- oÍ poffertjesmaaltijd voor de jeugd konden de ouderen zich voeden bij een uitstekend verzorgde
barbecue. Door een origineel kennismakingsspel zijn er
heel wat intensieve contacten gelegd. en de afsluiting
met gezamenlijk televisiekijken naar Nederland - ZuidKorea (5 - 0!) was een prachtig slot van dit leuke initiatie{.
Hulde aan de organisatoren

Oproep-vervolg
De oproep in de vorige wijkkrant wie geïnteresseerd was
in de originele kwitantie van een huurbetaling in de
Lambrecht van Dalelaan (uit 1940), heeÍt een aardig vervolg gekregen. Familie van de taxaten l.A. Schouten (die
deze kwitantie heeft ondertekend), vond het een mooie
herinnering om bij het Íamiliebezit te mogen bewaren.
Waarvan akte!

Redactienieuws
De oproep van de redactie voor versterking is gelukkig
niet onbeantwoord gebleveri. Van verschillende kanten is
er interesse getoond en we zijn erg blij dat de dames
Dr eke de Bruin en Frans van der Stuijt de gelederen
komen versterken. De eerste kontakten waren al veelbecvend; na de zomervakantie hoort u meer van hen.
Jacqueline, Jany, Jolanda en Annelies.
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C. den Hollander
Sch ilderwerken b.v.
Haarlem (023) 5356812
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Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze Oude Bakkershuyzen woont
Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Gen. Cronjestraat 1 58.annex croissanterie
Kritzlngerstraat 37
lndischeslraat 95
Gen.Spoorlaan I
Hoogerwoerdstraat

45, annex croissanterie

Schouwljeslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36. anlex crorssanterie
Zlllweg 24, annex croissanterie

Heernsïede
Binnenweq 140. annex Konditorei Restaurant
Santpccr"l
B
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Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetie!"
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Grote playbackshow
Wil je voor een keer een ster ziin, een spicegirl of Jantje Smit? Of
denkt u aan Anita l'r/eijer, Gloria Estefan of Trijntje Oosterhuis?
Dan krijg je nu de kans om je ergen favoriete artiest te imiteren.
Op zaterdag 19 september wordt er een grote playbackshow
georganiseerd door de formatie 'Three Times Music'..., in
samenwerking met de wijkraad.
"
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nieuwlions tatent

Wil jij, wrlt u, willen jullie óók in de schijnwerpers? Als u kunt zin'
gen dansen,goochelen,als je mop en wilt vertellen of als u met
de bon in.
uw koor de sterren van de h
snel mogelijk
Thea Bijster lThree Times N/usic n m
met u op.
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van een op
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DUS: vul gauw het
naar:

a meÍ,o rmul ier rn en breng of stuur dit

Thea Bijster

laan
Noordertuindo
2015 HK H
em
023 - 5246
Doe dit wel vóór 1 september: dan bent u / ben je verzekerd van
een podiumplek!
Naam:

LeeÍtijd:
Playback/artiest:
Presentatie:

Adres (met eventueel een telefoonnummer):
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
Gezellig oud-Hollandse sfeer
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Uitstehende'heuhen
7 dagen
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Ramplaan L25, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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Bel voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 4l
adres: Alrr.Mensstraat 4. 2015 JR
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Boek Ramplaankwartier
Vergeet u het niet? ïjdens het buurtfeest van 19 september is de herdruk van het Boek over het
Flamplaankwartier weer verkrijgbaar. U kunt ze aanschaÍfen bij de wijkraadskraam.

Zoekplaatje

Ramperties
Oproep

Verleden jaar heb ik een oproep geplaatst voor vrijwilligers mij te helpen met de zgn. "Gerson"therapie. Deze
therapie kan kankerpatiénten, die door de reguliere
geneeskunde zijn opgegeven, genezen. Elk uur dient dan
een glas versgeperst groente-/Íruitsap gedronken te worden.

Door omstandigheden ben ik verleden iaar na vier maanden met deze therapie gestopt. lk zou deze therapie echier weer graag gaan doen.
lk heb nog een vaste kern van vrijwilligers, rnaar heb nog
wel meer mensen nodig. Het gaat om het schoonmaken
en persen van groente: één uur in de week.
Uw reactie is van harte welkom!
Wietske Verbeek, lel: 5240723 of Paola Raspoorl, tel
573070s

Oppas gezocht
Herkent u deze plek, in de dlrecte omgeving? De foto is
al heel wat jaartjes geleden genomen: als u vermoedt (of
weet) vanaÍ welke plek deze genomen is, kunt u dat laten
weten op de adressen Hospeslaan 44 of Bloemveldlaan
43"

N.B. De bevallige jongedame is een buurtbewoonster.
We verklappen haar huidige leeÍtijd niet, maar herkent u
haar? We zijn benieuwd!

Alliance'22 iouw club
Alliance '22wil zich in het nieuwe seizoen 1g9B - 1999
versterken met nieuw talent. Wie wil voetballen bij een
leuke club met goede jeugdopvang kan zich vanaÍ nu
aanrnelden.
De 1ei:gd van Alliance krijgt behalve proÍessionele training. door de week, ook op de zaterdagse competitiewedstnjden goede begeleiding en coaching.
Onze voetbalvelden liggen op vriendelijke fietsaÍstand
van het Ramplaankwartier (5 minuten) aan de
Zeedistehreg, naast de 'Life Fit Centre'-sporthal.

BijAlliance kennen we de volgende jeugdcategorieën:
(5 jaar)
Pups:
F-junioren (6 en 7 jaar)
E-junioren (8 en I iaa|
D-junioren (10 en 11 jaar)
C-junioren (12 en 13 jaar)

B-junioren
A-junioren

(14 en 15 jaar)
(16 en 17 jaar)
Ook seniorenleden voor de zondag zijn bijAlliance '22
van harte welkom.
U kunt zich aanmelden bij:
Kees Prinsen (voorzitter jeugd), teleÍccn. 52.15349
Hans Homburg (secretaris jeugd) te eioon 5247230

Wij zoeken een leuk, níet rokend, oppasgezin voor de
opvang van Thijmen (2 1l2l en Job (1/2)
ledere dinsdag van 09"00 -16.00 uur (m.i.v. het nieuwe
schooljaar) tel: 54411 94.

Hulp gevraagd
Met ingang van augustus/september of eerder hLlishoudelijke hulp gevraagd in het Ramplaankwartier voor 3 uui'
per week. Graag zo spoedig mogeliik bericht.
Telefoon: 52452A5

Orthopedagoge
Orhopedagoge biedt hulp bij het omgaan met de kinderen voor en na echtscheicling:
Bureau voor Ouderschap en (Echt-) Scheiding
Regentesseiaan 17
2015 BW HAARLEII
Tel:023-524723A

Oppas
Wie heeft ook een kindje dat op de donderdagochterrej
naar de peuterspeelzaal in de Croesenstraat gaat? Wij
zoeken iemand die ons dochterlje om 12,00 uur kan
halen en een uurtje op haar past. Bel voor inÍo: 023 5247677

Goed tehuis gezocht

Wij zoeken nog een goed tehuis voor een jong schildpad/lapjespoesje. 14 Ju li mag
het ouderlijk huis verlaten. Telefoon: 5246313
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Floningsnoepies
\Manneer je je vriendjes wilt verrassen metzelfgernaakte snoepjes, hebben we hier een leuk recept.
\Mat heb je nodig: Eén glas honing, een pan, een
Iepel, een vork, een ingevette bakplaat en
papiertjes om de snoepjes inte wikkelen.

1. Stop de honing in de pan en laat het dertig
minuten op een rustig vuur koken. Je moet de
honingwel steeds goed roeren.

2. Neem de pan van het vuur en klop de honing
met een vork goed door elkaar.
3. AIs de honing is afgekoeld, maakje kleine
balletjes en Iegt ze op een ingevettebakplaat.

4. Wanneer de honingsnoepjes helemaal
afgekoeld zij n, stop j e ze éérr v oor één in een mooi
papiertje. En dan kun je ze gaan uitdelen!
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