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Foto: archief van Kessel

Op de hoek van het Zandvoorterpad en de Korte Zijlweg, tegenover de
huidige fietsenmaker Schenk, werden vrleger bloembollen gekweekt. We
zijn alleen zeer benieuwd wat deze deftige heren aan het doen zijn...
Links op de foto ziet u nog de ingang yan de voormalige Joodse begraafplaats. Het huisje links op de voorgrond (nr. 8) staat nog steeds aan de
Korte Zijlweg, maar is op 16 mei 1939 50 meter naar achteren verplaatst
zodat de weg verbreed kon worden.
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Postbus 6'158

2001 HD Haarlem
Voorzitter.: Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten _
Frank v.d. Stuijt
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Trornp
P.R.: Gerard Rutte
Jongerenwerk: Rie Buursink
Jacqueline Nuijens

Stichting Ramplaankwartier
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544.2754

524.3288
524.8265
524.5221

524.8228
524.2365
524.2435
544.0127
544.0400

524.7123
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het huis nocr uw keuze nèt rocir uw neus wordt

verkocht, is doi noluurliik een verveiende erv<rring. Doorom
zorgen wii, dot u ol rnet het ontbiit weet welke huizen nieuw in

de verkoop ziin gekomen. Notuurliik ofgestemd op

Zo kunt u olliid ols éen von de eersten overleggen en een bod

84.82.63.030

Gironummer Bank

2459

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer:
Belbus:

Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec
Meld§. en informatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten ovèi onderhoud in de wijk)
Thuiszorg:
Vereniging Willem Dreesplantsoen:

112
515.5303
524.'1734
553.1611

511.s070
510.0200
524.3998

uitbrengen.

Dit is slechts één von de voordelen vqn onze service, om uw
oonkoop of verkoop succesuol te moken.
U kunt nomeliik oltila ,ekenen op:

.

24 uur bereikboorheid (ook op zoterdog)
o géén entreekosten, dus zeer vriibliivendr zeer snel moken uon oÍsproken, bezichtigingen en toxoties
. begeleiding bii finonciering en beleogingenBel ons voor een
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511.3300
518.0100
511.3000
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Wiikraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 25 maart en
29 april, aanvang: 20.30 uur
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Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

M,AKELAA

527.0424
518.0180

vriiblii,ende kennismuking

Von Regte

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
Hout & plantsoen: Henk Groot
tussen 9.45 uur en10.00 uur en
tussen 12.30 uur en 13.00 uur
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

uw

{inonciële middeler en uw wensen.

Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 15 mei. Kopij kunt u inleveren
llm 26 april op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
?q?ry§)&

Het 'NIMBY'syndroom
"lk vind het prima dat de wijkraad bankjes wil, maar ik wit
ze niet voor mijn deur, dat geeft alleen maar overlast".
Een kaartje met tekst van die strekking kregen we een
paar maanden terug - aÍzender onbekend. 'Hm', dacht ik,
'daar duikt het NlMBY-syndroom op'. Een anonieme wijkgenoot die zich ergens zorgen over maakt - het is een
ieders goed recht. Maar het maakt het eenvoudiger communiceren als er een naam onder dergelijke 'zorgkreten,
staat. Dan kun je erover praten en zoeken naar alternaiieven. Wat is bijvoorbeeld de overlast?
De jongeren natuurlijk. Die 'hangen'en dat wordt door
velen als overlast eruaren. Overigens niets nieuws. ,Wij
hingen in de jaren dertig al rond', vertrouwde een wat
oudere wijkgenoot mij toe. Dichter bij huis: eind jaren
zestig waren het de nozems die met hun puchs voor
supermarkten hingen. Eind jaren zeventig waren het de
punks die zich bushokjes toeëigenden om al biefiijsend
te hangen. Eind jaren tachtig was het de 'no-nonsense,
generatie met walkman die zich op banken.en in bushokjes vermaakten. Eind jaren negentig zijn er weer jongeren
die ergens samenkomen om een boom op te zetten. De
Puchs van toen zijn Vespa's geworden. En het biertje
gaat er nog altijd in.

Een paar wijkraadsleden is met veertien van de jongeren
van nu gaan praten. 'Nee, ze doen niets, maar van zo'n
groep gaat een dreiging uit', luidde een klacht over de
'hangjongeren'in het bushokje aan de Rollandslaan. De
jongeren begrepen dat zij als groep dreigend overkomen.
'Maar wat moelen we dan? Waar kunnen we ergens
samen zijn?', vroeg de groep ons wijkraadsleden. ,Wat
zouden jullie willen?', retourneerden wij de vraag. ,Een
jeugdhuis', riep de groep in koor. En ze werden met de
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seconde enthousiaster. 'We willen het zelÍ bguwen en
onderhouden. We maken een eigen ordedienst zodat er
geen rotzooi komt, we zorgen overal voor. Maar we willen
iets, want nu is er niets'. En daar hebben ze gelijk in.
Afgelopen zondag zijn we eens door de wijk gaan lopen.
Waar kun je nou een jeugdhonk neerzetten? Dat zal niet
meevallen. Dan maar eens kijken naar bestaande mogelijkheden. Een avond in de week het speeltuingebouw in
de Croesenstraat ter beschikking stellen, oÍ verhuren?
Hebben de jongeren in elk geval één avond een plek
waar ze samen kunnen zijn?
Een honk neerzetten, het wijkgebouw verhuren, een bushok erbij, een stuk weiland overkappen, een halÍ-pipe
plaatsen, wat je ook doet, er ontstaat het NIMBY-effect:
Not ln My Back Yard, niet in mijn achtertuín dus. En die
achtertuin kan een straat groot zijn. Want een oplossing
voor wat voor probleem dan ook, wil iedereen. Maar niet
in de straat waar'iedereen'woont.
Hoe lieÍ het woordje NIMBY (spreek uit nimbie) ook klinkt,
het is de sta in de weg voor oplossingen van veel problemen. Niet om laatdunkend over te doen, nee, zeker niet.
Want veel N|MBY-argumenten zijn heel goed te begrijpen. Maar wel lastig als je een probleem wil oplossen.
Tot slot wil ik opmerken dat die 'hangjongeren'van het
bushokje in de Rollandslaan op nieuwjaarsochtend met

bezems in de weer zijn geweest. Niet om op te hangen,
maar om de enorme berg vuurwerkaÍval te lijÍ te gaan.

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad

0

§)
NZt{

.EW
-:];.i:::i:-;i..-.--.""...,.

=r.,

i

l

's u,inters

Tennissen doe

B\oemsierkunsf
- lJonnee

natuu

ffi

ffi

Kado's
Kaarten
Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk
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Marcelisvaartpad. Bij de Waamseweg

O

langsdeWestelijkeRandweg O
in Haarlem

Telefoon 023 524 4210

KeNNrs

ftOfAKOOP | *r,ruwo Van Limburs
Wii nemen de tijd voor tf.
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over verkoop en/oÍ huur:

U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.
Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:

MA - VR

ZliÍ

09.00 uur
10.00 uur

BOSCH

&DUYN

- 17.30 uur
- 16.00 uur

M

AKELAARSKANTOOR

ToeÍkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
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Bloemendaalseweg 341
Postbus 216,
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Overveen

2060AE Bloemendaal

TeleÍoon 023 - 526 88 88, fax 023

'526

80 00

Nieuws uit

Wi nnares

de wiik
SPEELTUI

feest
Zoals u zich wellicht nog weet de herinneren won CangUl
Yagmur de hooÍdprijs van de zangwedstrijd, die door
Thea Bijster was georganiseerd tijdens het wijkÍeest van
19 september j.l.
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Dezè prijs bestond uit het opnemen van een CD met 5
nurnmers. De CD van Cangul is inmiddels opgenomen;
hieronder ziet u het resultaat van de CD-om§lag!
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Er is weer wat te doen in de
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speeltuin
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Zalerdag 27 maarl- gaan we weer Paimpasenstokken versieren tussen 14.00 en .16.00 uur.
Neem zelf een stok mee, maar laat je broodhaantje
thuis

!!

Kinderen Vm 5 jaar onder begeleiding van een ouder.
Kosten voor leden Fl. 3.50,- niet leden betalen Fl. 5 Zondag 28 maart ís er weer de traditionele
Palmpasenoptocht.
Vertrek vanaÍ de R.K.-kerk I Korte Zijlweg ongeveer
12.00 uur.
Exacte tljd van vertrek wordt 1 week van tevoren bekendgemaakt (zie wijkkast).
Je kunt dit uiteraard ook27 maart in de speeltuin vragen.
Donderdag 6 mei houden wij een LenteÍeest in de speeltuin.

Nadere inÍormatie hierover volgt via de weekinÍo's en
wijkkast.
Graag tot ziens bij speeltuin Overveen
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Oproep van de Blinke
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Wilt u zelf misschien ook eens een CD opnemen? Voor
inÍormatie hierover kunt u contact opnemen met Thea
Bijster, tel. 5246465.

Afvalwtizer 1999
U heeft de afvalwijzer 1999 nog niet ontvangen? Dat
klopt - oÍ liever gezegd: dat klopt niet. Dit jaar zijn er problemen ontstaan met de distributie van deze handige
agenda met de ophaaldagen van de groene oÍ grijze
rolemmer en andere belangrijke data. Sommige wijkbewoners hebben op eigen initiatief inmiddels de AÍvalwijzer
al in huis. Bent u ook (alsnog) geïnteresseerd in het ontvangen ewan, dan kunt de AÍvalwijzer aÍhalen bij het'
Gemeentelijk lnÍormatiecentrum, Grote Markt 2 (tel.
51 1 3300).

Vol
Onze bibliothecaresse gaat ons binnenkort verlaten. Wij
zijn daarom op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger
(m/v), die dit leuke werk wil overnemen. De bibliotheek is
1 uur per week geopend.
Lijkt dit u leuk en heeft u een uurtje over, bel dan s.v.p.
met Trudi Bon, tel. 5246941.

\agekomen bericht:
2.1 april braderie (Blinkerl) van 11.00 - 15.00 uur
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kstuinen aangeboden

Volkstuinencomplex "Nooit Rust", gelegen op de grens
met Heemstede, tegenover "Haarlem Hoog", zoekt geïnteresseerden met groene vingers (oÍ aspiraties daarloe).
Voor informatie over een tuintje kunt u terecht bij:
V.V. "Nooit Rust"

Secr. P. Caspers
Lorentszskade 330, 2014
Tel. 023 - 5246751
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

é{nu

- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaitijdschotels
- 5 soorten soeP

Ramplaan 40

- Super Íasagne

Haarlern

- Bami - Nasi - Macaroni

Rarnplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 61

tel. (023) 5?4 79 93

61

WIJNHANDEL

SEDERT 1 987

Nagtzaamstraat 12
v. Zeggelenplein 96

78
52

Engelenburg

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overueen
Telefoon O23 525 22 90

Ramplaan
Winkelcentrum Amste rdamstraat
tel: 5368441
Ged. Herensingel 6
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TEXACO

Texaco Selfservice Station

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

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

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

service

s

kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

-fruit

Wherever you Bo,
go Texaco

#W

':iii:.::::,'ri,:-'llË

=t!t::ij"iil

Zkeer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

tel:5378212
service m l<waliteit

Mogen wii ons even voorstellen?

Rie Buursink,
moeder van twee kinderen, maatschappelijk werkster en al 8 jaar woonachtig in het
Ramplaankwartier

Jacqueline Nuyens,
eveneens moeder van
twee kinderen, opleidingsadviseur en sinds 4 jaar
woonachtig in het
Ramplaankwaftier.

Wij bezetten samen sinds september vorig jaar een
plaats in de wijkraad. Aanleiding voor ons on1 aan de
wijkraad deel te nemen is onze betrokkenheid bij de jongeren in onze wijk. Wij hebben het dan over de jongeren
in de leeftijdscategorie van 14 tot 20 jaar. Deze jongeren
hebben aan de wijkraad gevraagd oÍ er mogelijkheden
zijn voor een plek waar ze bij elkaar kunnen komen. Om
een kaartje te leggen, te biljarten, een video te bekijken
oÍ om gewoon een ouwehoertje te maken.
Wij vonden dit een logische vraag, gezien het Íeit dat we
in de wijk eigenlijk geen faciliteiten voor deze jongeren
hebben. Bovendien zal deze groep jongeren in de toekomst nog groter zijn dan nu, gezien de vele jonge kinderen in de wijk.
Wij zijn vanuit de wijkraad bezig te bekijken wat we in
onze buurt voor hen kunnen doen. We doen ons uiterste
best om in overleg met alle betrokkenen een antwoord te
zoeken op de vraag van deze jongeren uit onze wijk.

Ramplaankwartier 30 km
zone?
Een van de ideeën die de Wijkraad heeft, is van onze
wijk een 30 km gebied te maken. Nu weten wij van de
raad ook wel dat je zo'n idee niet direct verwezenlijkt.
Daarvoor gingen wij eerst maar eens bij de gemeente te
rade. Een rondje bellen, leverde snel resultaat. Als je als
wijk in aanmerking wilt komen voor het 30 km / uur predikaat, moet dat wel een wens zijn van de bewoners. En
hoe kom je daar achter? Door zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen, vertelde een medewerker van het
Dagelijks Beheer. Wat overigens nog niet wil zeggen, dat
je met alje handtekeningen direct tot 30 km gebied wordt
omgebouwd. Maar het is een begin.

Dus hierbijwederom een beroep op de medewerking van
u buurtbewoner. Wilt u zo vriendelijk zijn de strook hieronder in te vullen en van een handtekening voorzien in
een van onderstaande brievenbussen werpen?

Denijs van Hullelaan 17
Ramplaan 53
Bloemveldlaan 44
J. de Mijterlaan 26

Naam

Adres

wil graag dat het Ramplaankwartier een g0km/uur gebied wordt
Handtekening:

-
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lngezonden brieÍ
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Natuurlijk is niet altiid vanzelÍsprekend...
Onlangs werd ik (anoniem) getipt over een artikel in de
Bloemendaalse Cou rant.
Het betroÍ een aangevraagde en verleende vergunning
voor het kappen van het bomengroepje bij het bruggetje
over de Marcelisvaart, oostelijk van de Elswoutslaan. Ver
voor het verstrijken van de termijn om hiertegen bezwaar
aan te tekenen, heb ik een bezwaarschriÍt ingediend. Mijn
voornaamste argument was: "Deze bomengroep doorbreekt juist de rechtlijnigheid van de (opnieuw aangeplante) bomenrij aan de Elswoutslaan, vooral gezien vanaÍ
het koeiepaadje". Mijn bezwaarschrift werd echter aÍgewezen met als reden dat de rechtlijnigheid van de
bomenrij door de bewuste bomengroep in het geding
komt!

De verleende vergunning, door Staatsbosbeheer aangevraagd, werd dus als terecht beschouwd. Het "mooiste"
van de zaak was echter, dat geruime tijd voor het verstrijken van de bovengenoemde termijn de bomen alwaren
gekapt; ook al voordat ik de afwijzing in huis had! Het
argument hierbij was dat de Elswoutslaan toch al was
aÍgezet i.v.m. de kap van de oude beuken.
VanzelÍsprekend toch?
Verder zullen velen van u hebben vernomen over wat het
al dan niet kappen van de linde aan het Houtmanpad
teweeg heeft gebracht. De buuft, met name de bewoners
van het Houtmanpad, waren sterk gekant tegen zo'n aantasting van de historische lindenrij. Met name Jeroen ten
Berge heeft het voortouw genomen hiertegen te protesteren. Volgens een door de gemeente opgemaakt rapport
zou er zich bij de wortelhals een "zwarte korstzwam"
bevinden en zou gebleken zijn dat, na speciale metingen,
de boom hol was. Het leek dus logisch dat de boom
gekapt moest worden. Echter, Jeroen, die bij het kappen
aanwezig was, raake met de uitvoerder in gesprek en
wat bleek? De boom was alles behalve hol en de "zwam"
was al evenmin aangetrotÍen.
Nu staat er slechts een stuk stam met een symbolisch
blauw kruis erop geschitderd...
Het lijkt erop dat wij hier te maken hebben met uiteenlopende belangen. Mensen van de bomenwerkgroep, het
IVN en KNNV hebben de boom ook bekeken en vonden
kap niet noodzakelijk. Zou het rapport nu vanzelÍsprekend ook verdwenen ziin? OÍ was dat er alleen vorig jaar
niet?
0

John Tijmstra
§
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Bestemmingsplan
Ramplaankwartier
Het huidige bestemmingsplan voor onze wijk dateert
alweer uit januari 1937 en is sindsdien op onderdelen
aangepast. Momenteel bestaat het huidige bestemmingsplan uit vijÍ deelplannen. De wet (Wet op de Ruimtelijke
Ordening en Algemene Wet Bestuursrecht) regelt de procedure voor het totstandkomen van een bestemmingsplan alsmede de-yechtsbescherming voor de burger' Zo
stelt de wet dat e-ens in elke tien jaar het bestemmingsplan vervangen moet worden door een nieuw bestemmingsplan (reden: in tien jaar kan veel aan de stedelijke
invulling van het plangebied wijzigen).
Al in 1995 werd een nieuw bestemmingsplan aangekondigd. Dat is door personele problemen bij de gemeente in
een vroegtijdig stadium gestrand.
Onlangs heeÍt de gemeente de wijkraad informeel laten
weten dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid'
Dit zogenaamde ambtelijk vooronderzoek is bijna aÍgerond. Veruolgens zal eind Íebruari het concept-bestemmingsplan met voorschriÍten en toelichting gereed zijn'
Dit concept wordt in de loop van maart met de wijkraad
besproken. Het conceptplan wordt tezamen met onze
opmerkingen voorgelegd aan Burgemeester en
Wethouders. lndien deze instemmen met het concept zal
de formele inspraakprocedure voor de burgers en wijkraad worden gestart. Pas dan kunnen bedenkingen ingebracht worden tegen het Plan.
En van het recht van inspraak moeten we gebruik
maken. Zo is de gemeente weer van plan het inmiddels
bekende Willem Dreesplantsoen gedeeltelijk voor
woningbouw te bestemmen. De bezwaren hiertegen vanuit de wijkraad en de Vereniging tot behoud karakter
Willem Dreesplantsoen zijn bekend en waren ook voor de
provincie enkele jaren geleden reden om goedkeuring
aan het bouwplan te onthouden. Onze bezwaren zijn
onveranderd gebleven en dat hebben we de gemeente al

te kennen gegeven.
Maar er zijn wellicht meer ongewenste veranderingen te
bespeuren. Het is dan ook zaak al deze veranderingen
tijdig te onderkennen. Op die manier staan we straks in
het overleg met de gemeente sterker en kunnen we het
karakter van onze wijk (zoveel mogelijk) behouden.
Van de voortgang houden wij u uiteraard op de hoogte'
Wordt vervolgd

,w
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Tim Paas
Wijkraadslid

Wateroverlast ook in
Ramplaankwartier!
I nÍo

rm ati eav o n d g ro n

dwaterp ro b I e m at i e k

Uit de onlangs gehouden enquéte blijkt dat veel huizen in

onze wijk met een hoge grondwaterstand te maken hebben met alle nare, Íinanciële gevolgen van dien. Wat is
de oorzaak van deze hoge grondwaterstand en wat zijn
de gevolgen en hoe kan het worden voorkomen/opgelost?

Op deze en andere vragen zal op 11 maart a.s. door de
heer J. van Brussel (namens de provincie NoordHolland), de heer A. van Duin en wethouder K. van
Broekhoven (namens de gemeente Haarlem) zo goed
mogelijk een antwoord worden gegeven.
Deze informatieavond vindt plaats in het speeltuingebouw
en zal duren van 20.00 tot circa 22.30 uur.
lndien u deze avond wilt bijwonen kunt u zich telefonisch
opgeven (tot uiterlijk 8 maart) bij Baud Schoenmaeckers
lel. 5442754 of Tim Paas tel. 5242365.
Bij geen gehoor, gelieve de voice-mail in te spreken.
Tim Paas

Enquète wateroverlast
Natuurlijk bent u benieuwd naar de uitslagen van de
onlangs onder u gehouden enquéte over de grondwaterproblematiek en wat er met de reacties wordt gedaan.
Er zijn 58 reacties binnengekomen met daarin vermeld
de volgende klachten :
45o/oi water in de kruipruimtes (blank);
25"/o: optrekkend vocht in de muren;
11o/oi water in de convectorput;
1Oo/oi water in de kelder;
9o/oz water in de watermeterput. .
Na inventarisatie van deze resultaten zijn deze ook
bekend gemaakt aan B & W Haarlem en de Íractie van
D66 (deze fractie had tijdens de wijkraadsvergadering
van november 1998 toegezegd ons zoveel mogelijk bijstand in deze zaak te verlenen).
Aanbevelingen van de wijkraad hierbijwaren nog:
drainages aanleggen
baggeren van alle sloten en waterlopen
bergingen in de vorm van bekkens/duinrellen.
Tijdens de inÍormatieavond op 11 maart a.s. zal verder op
deze problematiek worden ingegaan.

John Tijmstra

Over grondwaterproblematiek gesproken...

Gelezen op internet
Siebold de Vries stuurde de wijkkrant een interessant
artikelwat hijop lnternet vond, nadat hij "Ramplaan" had
ingetypt.
i

Het is het (ingekorte) verhaal van de joodse Hester
Waas-Kool, die in de tweede wereldoorlog ondergedoken
zat in het Ramplaankwartier. Momenteel woont zij in de
Verenigde Staten.
ln de zomer van 1942 werden de ouders en broer van
Hester gedeporteerd. Zij moesten zich melden bij de
Hollandse Schouwburg; dit was de laatste keer dat zij ze
zag.
Een vriendin van Hester, Rosa Cymbalist, zat in het verzet en bezorgde haar een nieuwe identiteit; haar nieuwe
naam luidde Helene Waasdorp.

Begin april 1943 werd zijvoorgesteld aan Paul Christiaan
van Westering en zijn vrouw en kinderen, waar zij in het
gezin werd opgenomen als huishoudelijke hulp en kindermeisje voor de twee, later drie kinderen. Het gezin woonde op Ramplaan 54. De heer Van Westering werkte in
eerste instantie bij de Hoogovens, maar werd later kerkorganist in de regio Haarlem. Gedurende de oorlog en
ook daarna wijdde hij zich volledig aan de muziek. Hij
werd ook componist en verwierÍ bekendheid met het
schrijven van kerk- en Íilmmuziek. Hij was in de jaren na
de oorlog muzikaal adviseur van Koningih Wilhelmina.
ln januari 1946 verliet Hester de Íamilie Van Westering
om naar New York te gaan, waar haar grootvader woonde.

Met de oudste dochter Loes heeft Hester in de afgelopen
jaren nog gecorrespondeerd.
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri n gswerkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair
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Tel. A23 - 524 23 44

N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem
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SCHILDERIAIERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
" Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststraat34, 2015 JH Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

. Cosmetica . Homeopathie' Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
HAARLEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301
OVERVEEN

023 - 527.74.OO
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UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP
was-, droog-, en koelaPPararuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc. etc

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 52'7 11 18
Fax 023 - 525 15 16

Nieuwe directeur voor de

Blinkert
Sinds vorig jaar september heeÍl mevrouw L. den
ilollander-Loeffen de leiding over verzorgingshuis " De
Blinkeft". Wij hadden een kennismakingsgesprek met de
opvolgster van mevrouw T. van Gendt.
fulevrouw Den Hollander opent trots de deur van haar
'rverkkamef:

" hlooi hè, helemaal zelf ingericht," zegt zij. ln de vergaderhoek hangen schilderijen in roodibruine tinten. Ook
oranje komt overai terug, want tijdens vergaderingen
moet er voigens mevrouw den Hollander " tregelmatig riet
de vuist (hamer) op tafel geslagen worden. De vonken
vliegen er dan Íiguurlijk vanaÍ, vandaar deze vurige tinten."

ln de zithoek overheersen de kleuren blauw/grijs voor de
broodnodige rust.
ln deze kamer voelt ze zich thLris en ze hoopt er veel en
prettig te kunnen werken.
De veranderingen van de nieuwe directeur, zoals ze zichzelÍ graag noemt, zullen zich niet beperken tot haar
kamer. ln de hele Blinkert is haar aanwezigheid als een
frisse wind merkbaar. Zowel voor het verzorgend personeel als voor de mensen die zorg nodig hebben, geldt dat
ze in grote mate een eigen verantwoordelijkheid moeten
dragen.
Zo wil ze graag dat de bewoners zo zelfstandig mogelijk
wonen, hun eigen beslissingen nemen. Als voorbeeld
hiervan noemt zij de verzorging van de broodmaaltijden
door de bewoners zelÍ (dus ook de boodschappen doen).
Uiteraard blijft de hulp voor die bewoners die hiertoe niet
in staat zijn, bestaan.
Dit leverde in het begin wel wat "gemoppe/' op, maar volgens mevrouw den Hollander zullen de bewoners op den
duur aan de veranderingen wennen.
Ook het aÍschaffen van het uniÍorm van het personeel,
zodat er geen onderscheid in kleding meer is, was vooral
voor de bewoners heel vreemd.

Loes, zoals mevrouw Den Hollander graag genoemd wil
worden, begon haar loopbaan als lokettiste bij de spoorwegen. Toch zag ze zich zelf geen carrière maken achter
het loket, dus besloot ze iets anders te gaan doen. Dit
werd de ziekenverzorging en daarna volgde in het
Wilhelminagasthuis in Amsterdam de (niet afgeronde)Aopleiding . Tijdens haar latere (voltooide) B-opleiding in
Santpoort voelde ze zich pas echt op haar plaats.
"Tijdens deze opleiding heb ik heel veel geleerd, zoals
goed over mezelÍ nadenken," venelt ze.

ln 1985 ging ze meer het management in en werd hoofd
van de verpleging in Overspaarne. En tenslotte volgde de
stap naar de positie van directeur in de Blinkert.
Naast deze drukke baan probeert mevrouw Den
Hollander nog tijd over te houden voor haar liefhebberijen. Ze leest graag, zingt in een koor en maakt bijna al
haar kleding zelf. Verder loopt ze graag over de markt en
door de kleine straatjes van de Haarlemse binnenstad.
Als er over de toekomst gedacht wordt zegt ze: "lk wil
hier in ieder geval blijven tot de hele verbouwing klaar is.

Misschien komt er dan over een aantaljaren nog een
nieuwe uitdaging, maar dat zal dan zeker de laatste zijn.
Voorlopig is hier nog genoeg te doen.'
Dat klopt, want na afloop van ons gesprek staat er al
weer iemand op haar te wachten.
Bij het aÍscheid spreken wij af dat ze ons op de hoogte
zal houden van alle vorderingen omtrent de verbouwing.
Wijwensen mevrouw Den Hollander heelveel succes de
komende jaren in de Blinkert.
Drieke en Jacqueline

Vrijwi lligerscentrale Haarlem
Alles over vrijwilligerswerk
Bij de Vrijwilligerscentrale aan de Gierstraat in Haarlem
zijn mensen welkom om zich te oriënteren op zeer veelzijdig vrijwilligerswerk: hulpverlening, gezondheidszorg,
sport, cultuur, natuur & milieu, publiciteit en media, welzijn, bestuur, onderwijs, creativiteit, techniek. Er is een
vacaturebank met meer dan 500 vacatures voor 's
avonds, overdag, in de weekends, voor vrijwilligerswqrk 1
x per maand oÍ voor 3 dagen per week.
Ook voor inÍormatie en advies over vezekeringen,
aÍspraken, rechten en plichten van vrijwilligers, cursussen
en trainingen kunt u bij de Vrijwilligerscentrale terecht.
Deze is geopend op werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur,
gedurende zomertijd ook op donderdagavond tussen
19.00 en 21.00 uur.
U kunt de Vrijwilligerscentrale ook op lnternet vinden:
wwwtreÍ.

n

l/haarlem-bloemendaal/vwc.

Vrijwilligerscentrale Haarlem
Gierstraat 31
2011 GA HAARLEM
Tel.: 023 - 5314862
Fax.: 023 - 5327224
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2015 IT Haarlem
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behandeling?
Laat uw haar dan
eens verzorgen
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voor kwaliteits textiel en service naar:

Stelt u prijs op

#
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Meet- regel- he(turings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

PIJNECOMSTRAAT 98
21.23 VV HAARLEM
TeleÍoon: 013-5254878

in

damessalon

Kwalileitsmerken c a TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,

"Caiffure Exclusief".

Pastunette-Lovable,

Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. Dornseiffen - I{ospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279
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2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!
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Bent u ook Iid 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 158.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95
Gen.Spoorlaan

I

HoogerwoeÍdstraat 45, annex cÍoissanterie
Schouwtieslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Zillweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg 140, annex Konditorei Resia--=-

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg

85

Overveen
Nieuwe Djember - Bloeme^oaa
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Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!,,

Mensen in Nood

Recensie
Viva suburbia
Louis Ferron over het leven

Kledingactie

in het Ramplaanl«wartier

De lieÍde voor Esther, een roodharige schone met "ogen
waar het groen van afspat", is de aanieiding voor de
hoofdpersoon om een leven van zuipen en rondhangen
in de kroeg in te ruilen voor een braaÍ burgermansbestaan.
Alleen al van het lezen van de avonturen die Louis
beleeÍt in het gezelschap van een aantal mede-innemers
zou een mens dronken worden. Overdag is "De Eibed'
het decor terwijl 's avonds de beschutting van café
"Soaps" wordt opgezocht Eenieder die wel eens rond de
Bavo een biertje gaat drinken kan zich het gezelschap
("Zuipen Krengl') voor de geest halen.
Met Esther moet het anders worden en daar hoort een
huis bij om samen oud in te worden! Hun oog valt op
Bergen, maar helaas, waar eens de kunstenaars vertoefden wordt het kroegbeeld nu bepaald door kunsthandelaars met mobiele teleÍoons. Ook Spaarndam valt af
nadat wat door de makelaarsmafÍia geafficheerd werd als
tandafiswoning met praktijkruimte een veredelde stal
blijkt te zijn. Het wordt tenslotte het Ramplaankwarlier.
En dan krijgt onze vriend het benauwd! Overigens niet
alléén van zijn mede-ramplaners. Zijn drive-in-woning
blijkt tal van verborgen gebreken te bevatten en de
prachtige ceder die de oprit sierde waait om. Bovenop de
sleurhut van de buurman en natuurlijk dekt'de verzekering die schade net niet. En ook de problemen met de
puberende zoon van zijn gelieÍde, het jong dreigt het verkeerde pad op te gaan, maken zijn nieuwe status er niet
aangenamer op. Het lijkt allemaal een vergissing, deze
zelÍopgelegde kastijding.
,

Viva Suburbia rs een kort, maar hevig, boek. Triestheid
en uitzichtloosheid worden gelardeerd met een humorvolle, Youp van 't Hek-achtige, aanklacht tegen de klernburgerlijkheid van het Ramplaankwartier. Een must voor
Ramplaners die zichzelÍ eens een spiegel willen voorhouden en bestand zijn tegen de nodige zwartgalligheid en
een nogal Íerm taalgebruik.
Viva suburbia , Een geschiedenis van het verhoopte

geluk
Roman geschreven door Louis Ferron
Uitgeverij De Bezige Bij

Paaskrans en cursus bloemschikken
Bij Bloemsierkunst Donnee kunt u terecht voor het maken
van een paaskrans en voor een cursus bloemschikken.
Het materiaal is inclusief evenals het gebruik van scharen
en messen.
De workshops worden gegeven in de winkel.
Voor meer inÍormatie over deze activiteiten kunt u terecht
bij Bloemsierkunst Donnee,
Ramplaan 48, teleÍoon: 5245568

ln onze nieuwsbrief van november j.l. deed Mensen in
Nood een oproep voor een kleding-inzamelactie bij de
kerk aan de Ramplaan.
Dat deze oproep in onze wijk niet aan dovemansoren
gericht was, bleek uit de opbrengst van maar lieÍst
3.000 kg.
ln een ingezonden brieÍ wil Mensen in Nood graag reageren op recente publiciteit in de landelijke en'regionale
pers over kledinginzamelingen:
"We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeÍt over de
gang van zaken binnen de kledingactie van Mensen in
Nood.
De aanleiding voor de recente publiciteit is het rappoft
van een onderzoek dat in opdracht van de VAOP is uitgevoerd. De VAOP is de branchevereniging voor aanbieders van herbruikbare afvalstromen. Naast papier en glas
speelt de VAOP in op de textiel- en kledinginzameling.
De belangrijkste corplusies van dit onderzoek zijn:
Kleding die via charitatieve organisaties wordt ingezameld komt goed terecht.
Commerciële inzamelaars maken misbruik van de naam
van charitatieve organisaties.
Er bestaat een zwartgeld circuit waardoor tweedehands
kleding verdwijnt."

Mensen in Nood is geschrokken van de uitkomsten van
dit onderzoek, maar we zijn blij dat de charitatieve kledinginzamelaars gewaardeerd worden.
Mensen in Nood beschikt over het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenweruing (CBF), dat erop toeziet
dat de kosten binnen de organisatie laag blijven, zsdat er
geen geld aan de strijkstok blijft kleven. Het CBF constateerde dat de kledingactie van Mensen in Nood met het
laagste kostenpercentage van alle inzamelaars werkt.
Mensen in Nood verstuurl ieder jaar tussen de 50.000 en
100.000 kilo door ons zelÍ gesorteerde kleding en schoenen naar projecten van Mensen in Nood in de Derde
Wereld. Waar mogelijk wordt kleding ingezet in noodsituaties.
Daarnaast verkoopt Mensen in Nood zo'n 2,5 miljoen kilo
kleding per jaar aan gespecialiseerde kledingsorteerbedrijven en recyclingbedrijven die kleding in de Derde'
Wereld en in Oost-Europa op de markt brengen. De
opbrengst van tweedehands kleding bedroeg in 1997
meer dan 3 miljoen gulden. Mensen in Nood gebruikt dit
geld direct voor projecten in de Derde Wereld, of voor
noodhulp.
Voor meer inÍormatie kunt u contact opnemen met de kledingactie van Mensen in Nood, tel. 073 - 6456729."

Jan Jongedijk
HooÍd Kledingactie
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Voor beter beeld en geluid...
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EIGEN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart ï30 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 Sg2gZgT
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Je zult maaÍ een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed
Een verbouwing brengt onzekerheden met zi(h mee. Gaat ailes
wer goed? wordt het bouw
plan wel pre(ies volgens aÍspràak uitgevoerd? Én wat gebeurl
er el t
"-}
de (orre(te uirvoering een verschir ven mening h€bt? Ne€m ,..-I
L
eeen risico. maar een aannemer die u de zekerheid van een bouw_

sarentie ken bieden. Daarmee wordt etke betoÍte een harde garantie.
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algemeen en onze 5taat van dien.t in het birzond€Í? Aarzel niet
om even conta(t op te nemen_

líeÍtÍouwen is goed, een bouwgarantie is zeker.
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van der Linden & Zn

Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
KantooÍ en weÍkplaats: Lange Herenstraat .1. 201 I LH Haartem. ïel : 023 531 76 44
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.o23 5243472/5251003

bel voor meer inforrnatie of vrlblijrrende offerte.

Gelezen in de regionale kranten
ln de regionale kranten lazen wij het volgende bericht:

Duinwijk, de beste wijk van Haarlem
Ruim 4700 Haarlemrners mogen zich gelukkig prijzen in
de beste wijk van Haarlem te wonen: Duinwijk. Duinwijk
bestaat uit drie buuften: Oosterduin, het
Ramplaankwartier en Zijlweg Oost,"en dan het stuk nó
het viaduct richting Overveen. Dat blijkt uit de
LeeÍbaarheidsmonitor van de gemeente Haarlem.
De leeÍbaarheidsmonitor onderzoekt niet zozeer hoe
Haarlem cijÍermatig in elkaar zit, maar hoe burgers zich
voelen, hoe zij hun stad oÍ buurt ervaren. Duinwijk sprong
eruit, de wijk kreeg een negen, het hoogst van allemaal.
Gemiddeld kwam Haarlem er niet slecht vanaf, de inwoners gaven Haarlem een acht. Schalkwijk scoort het
laagst, een 7,2. Ook sociaal gezien scoort Duinwijk goed.
Dan gaat het om uitspraken als: de mensen kennen
elkaar in deze buurt, de mensen gaan prettig met elkaar
om, het is vervelend om in deze buurt te wonen, als het
even kan ga ik verhuizen, ik woon in een buurt waar veel
saamhorigheid is en ik voel me hier thuis. Toen de
Haarlemmers gevraagd werd in hoeverre zij het hier mee
eens ware, scoorden Schalkwijk het laagst (5,5) en
Duinwijk het hoogst (6,6).
Schalkwijkers zijn het minst gehecht aan hun buurt,
Duinwijkers het meest. De bewoners zijn daar ook optimistisch. Duinwijkers verwachten dat hun buurt niet echt
achteruit zal gaan. Ze zijn alleen bang voor inbraak dat
probleem wordt het vaakst genoemd als iets wat hen zorgen baart. Praat je over verloedering, overlast, dreiging
en vermogensdelicten, dan komt Duinwijk wederom het
beste uit de bus. De Oude Stad scoort hier het laagst.
Speelt in alle buurten een jongerenprobleem (aan de ene
kant te weinig voorzieningen, aan de andere kant aÍ en
toe overlast), in Duinwijk heeft men nergens last van.
Hoe kan het dat Duinwijk zo gunstig uit de bus komt?
Daar geeft het Leefbaarheidsonderzoek geen antwoord
op. Bert Kuypers van het Bureau Onderzoek en Statistiek
kan welwat getallen leveren. Zo bestaat Duinwijk uit drie
buurten, waarbij Oosterduin 'beter'is dan het
Ramplaankwartier en het Ramplaankwartier weer iets
beter uit de bus komt dan Zijlweg Oost. Hoeveelverdienen Duinwijkers? Het gemiddeld besteedbaar inkomen
ligt op 36 duizend gulden, het hoogst van alle wijken
(gemiddeld in heel Haarlem 29 duizend). Oosterduiners
hebben zelfs 39 duizend te besteden.
De werkloosheid in Duinwijk is laag, gemiddeld in

Haarlem zit zeven procent zonder werk, in Duinwijk ligt
dat maar op 3,6 procent. Ruimte genoeg in Duinwijk: er
staan elÍ woningen per hectare, in de Leidsebuurt bijvoorbeeld 64. ln Duinwijk wonen 25 inwoners per hectare, in
de volksbuurt Leidsebuurt zijn dat er 139. Met uitzondering van Den Hout zijn de 2200 huizen in Duinwijk het
duurst, als we tenminste kijken naar de taxatiewaarde
voor de Onroerend Zaakbelasting. Vragen we
Haarlemmers naar de kwaliteit van de huizen, dan zijn
Duinwijkers het meest tevreden. De Oude Stad en
Schalkwijk scoren ook hier het laagst. Gevraagd werd of

de indeling van de woning geschikt is, de woning groot
genoeg is, de staat van onderhoud en oÍ de woning een
goede sfeer uitademt.
Ruim zesduizend Haarlemmers uit alle buurten hebben
vorig jaar meegedaan aan het onderzoek. De
LeeÍbaarheidsmonitor wordt voorlaan om de twee jaar
gehouden. Met dit onderzoek, dat nu voor het eerst is
gehouden, komt de gemeente erachter oÍ het grote stedenbeleid een beetje helpt. Misschien dat Haarlem Oost
en Schalkwijk kunnen inlopen op Duinwijk?

René van

Trigt

t

Bron: Haarlems Weekblad van 25 november 1998

Oproepje
Nu rond de witte villa op Ramplaan 84 een kaalslag heeft
plaatsgevonden, is ook van die zijde, aan de linl«erkant,
het torentje duidelijk zichtbaar geworden. Dit zal waarschijnlijk een zogenaamd electriciteits-meterhuisje zijn.
Gelet op de omvang c.q. hoogte rijzen er allerlei vragen,
temeer daar je dit soo$ bouwsels nergens (meer) tegenkomt. Het staat wat vrëemd, midden in de bebouwing.
Vragen:
Heeft het nog een Íunktie?
Was/is het inderdaad een electriciteitshuisje?
Waarom is het zo hoog gebouwd?
Waarom staat het op deze plek?

Enz. enz.
Ben van Kessel
Als u het antwoord op één van deze vragen weet, kunt
contact opnemen met de redactie.

u

Ramperties
Spelregels Rampertjes
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de volgende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraÍ Í 5,(max. 5 regels) oÍ f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.)
Niet commerciële mededelingen (oproepen, mededelingen) zijn gratis.

Gastouder gezocht
Per halÍ maart hebben wij opvang nodig voor onze zoon
van 3 maanden voor de woensdag van 08.30 tot 17.30
uur. Tevens zoeken wij een oppas voor zo af en toe een
avond (door de weeks en/oÍ weekend).
Paulien Willemsen en Mike van Wonderen, tel. 5244085.

Gevraagd
Hulp bij invalide heer voor lichte verpleegkundige werkzaamheden.

Tel.5442034.

Eetcafé

't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
Gezellig oud-Hollandse sfeer
[Jitstehen de heuken.
7 dagen

per

weeh geopend

Ook zaaluerhuur

Rarnplaan L25, Haarlem
teiefoon: 023 5240532
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ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel.524 43 4L
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

HAARLEM

