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uit 1904. Anno oktober
1999 is ulakbij deze toren
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machinegebouw van het
Waterl ei dingb e dr ijf h et

um
van de Kennemerduinen
geopend, waaroyer meer
informatie in deze krant.
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Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
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Wijkraad

Postbus 6158

2001 HD Haarlem
Voorzitter. : Baud Schoenmaeckers

544.2754

Secretariaat: Jos Scholten
Frank v.d. Stuijt:
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
P.R.: Gerard Rutte
Jongerenwerk Rie Buursink
Jacqueline Nuijens

524.3288
524.8265

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank

524.5221

524.8228
524.2365
524.2435
544.0127
544.0400

524.7123

het huis noor u* keuze nèt voor
wordt
verkocht, is dot notuurlijk een vervelende ervoring. Doorom
zorgen wij, dot u ol met het ontbilt weet *elke

de verkoop zijn gekomen Nqtuurlii k

ofgestemd

finqnciële middelen en uw wensen.

84.82.63.030

Gironummer Bank

2459

'7o

kunt u oltiid ols één von de eersten overieggen en een bod

.ui|br'gngen.

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:
Belbus:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec
Meld- en inÍormatiepunt CentrumZuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk)
Thuiszorg:
Vereniging Willem Dreesplantsoen:

service, om uw

112
515.5303

524.1734

ofverkoop succesvol ie mqken.
normeliik oltild rekenen op:
(ook op zoterdog)

553.1611
en toxoties

511.5070
510.0200
524.3998

023-5329r 59.

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Natuur en landschap:
Groenraadsman:
woensdagmiddag van 14.00 - :t6.00 uur
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

527.0424
511.4777
511.4640
511.4640

r
511.3300
511.4730
511.3000

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 25 november, aanvang: 20.30 uur

ffià
ffi1
WM

W

A
ë/
Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 18 december. Kopij kunt u
inleveren llm29 november op de adressen
Gilles Schoolmeésterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.

§

Nieuws van

de wijkraad
De Millenniumboom
I
i

lnspraakavond, plein, boom, verkeer, bestemmingsplan....
Laat ik met het Ramplaanplein beginnen. "Als ze niet
gauw dat hek weghalen, doe ik het zelf", brieste een
boze winkelier. "Het lijkt wel een slechte opknapbeurt in
een achtergestelde nieuwbouwwijk". Duidelijke taal. Het
Ramplaanplein is na jaren touwtrekken en vooral veel
praten, net voor en vlak na de zomervakantie opgeknapt.
"Opgeknapt? Stenen, zwart zand en een hek. Noem je
dat opknappen?" Okee, op dit moment ligt het plein er
niet aantrekkelijk bij. Een belletje dagelijks beheer geeÍt
uitsluitsel. Want is het plein nu aÍ? "Nee", verzekert mij
Paul Wolvers van het 'groenbeheer', "die hekken staan
er om te voorkomen dat door de hagen wordt gelopen".
"Maar er staan geen hagen", werp ik hem tegen. "Dat
klopt, maar die komen er wel. Eind november, begin
december zijn de hekken omgroeid. Eerder kunnen we
niet planten". Dat laat de natuur niet toe. Dus laat de hekken nog maar staan.
De inspraakavond over het Bestemmingsplan was goed
bezocht: 47 wijkgenoten tartten de weergoden die op 29
september de hemelsluizen openzetten. Een aantal
kwam luisteren naar de inhoud van het plan, de 'diehards'die de inhoud wel kennen, kwamen om hun proteststem te laten horen. Wethouder Haverkort kreeg een
redelijk makkelijke avond - op de druppels na die hij
moest ontwijken. Hij zou er zijn beklag over doen bij de
'huisbaas'van de Blinkert; lekkage in een verzorgingshuis, dat kan natuurlijk niet. Bezwaren tegen onderdelen
van het bestemmingsplan moesten schriftelijk in de
pauze worden ingediend waarna ze werden behandeld.
Daarna was er de mogelijkheid vragen te stellen. De
inspraakavond was het begin van de procedure waarin
wij burgers van ons kunnen laten horen. Verderop in
deze wijkkrant de samenvatting van de procedure. Als
iemand interesse heeÍt in het verslag van de avond, is
een kopie eruan bij mijte krijgen.

Boom. Geweldig plan. De bussen staan, door de bezuinigingen, niet langer stil op het 'busstation'aan de
Rollandslaan, maar rijden door. Dat betekent dat daar
een stuk asÍalt ligt dat niet langer als weg dienst hoeÍt te
doen. Al in de laatste Wijkvergadering kwam ze met het
idee. lnmiddels heeÍt Mia Oehlen een club enthousiaste
medestanders om zich heen verzameld die het idee vorm

gaan geven. Rond de plek waar ooit bussen ronkten,
gaat een millenniumboom verrijzen - als Íinanciën rond
komen, toestemming wordt verkregen en er geen onoverkomelijk leidingnet ligt. Buurtgenoot en wethouder Karel
van Broekhoven heeÍt zich er enthousiast voor verklaard
en (Wijk)kunstenaar Jeroen ten Berge gaat zorgen voor
een in de wijk passende omheining.

De link naar het verkeer is gauw en eenvoudig gelegd.
Een van de gevaarlijke plekjes in onze wijk is de brede
oversteek bij de Hendrik Roozenlaan. Juist, daar waar de
millenniumboom moet komen. Het idee is om de boom
meer ruimte te geven en de Rollandslaan daar een knik
te geven. Makkelijker oversteken en minder hard rijden
zullen het gevolg zijn. Even voor de goede orde: het is
nog een voorstel. En een klein onderdeel van het hele
voorstel voor een aanpassing van de verkeerssituatie van
onze wijk. Dit plan is op de Wijkvergadering van 21 oktober uiteengezet door de opsteller eruan Paul Marselje. ln
de volgende Wijkkrant meer over het plan.
Tot slot
...wil ik kort stilstaan bij het tragische ongeval van Vincent
Homburg. Als ik dit schrijÍ, is het ruim een maand geleden dat Vincent dodelijk verongelukte met zijn brommer.
Een ongeval waar veel wijkbewoners erg van onder de
indruk waren - en velen nog zijn. De kerkdienst in de
Bavo was aangrijpend mooi, de hoeveelheid mensen vooraljongeren - enorm. Een onafzienbare stoet van
voornamelijk brommers begeleidde Vincent op zijn laatste
tocht, van de kerk naar de begraafplaats. De aula op
Westerveld kon de mensenstroom niet aan. Vincent heeÍt
daar een mooi stukje grond gekregen, zoals zijn vader
Hans zei.

Het leven heeft zijn alledaagse ritme weer opgepakt.
Maar ik geloof dat ik namens velen spreek, als ik zeg dat
menig wijkbewoner vaak denkt aan die gebeurtenis en
aan zijn ouders Annelies en Hans, broer Maaften en zus
Heleen. Het is misschien niet veel, maar ik hoop dat deze
gedachte jullie een klein beetje steun geeÍt.

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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fn de winter kunt u bij ons terecht
voo? een sporïief spelletje tennis
in onze FABLO TENNISHAL.
Tn de zomer bent u
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ons oon het

goede adres om uw bloembollengeschenkpokketten voor uw binnenlondse

Kado's
Kaarten
Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk

Mmïm

bij

en buitenlondse reloties

te best ellen.

FABLO TENNISHAL
Morcelisvoortpod - Hoorlem
(bij de Vloamseweg, longs de Rondweg)
Posfbus 171
2IOO
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Internet: www.thoolen.nl

KpNNrs

ÍeleÍqnl

023-5100525
Fox: O23-51W26
E-moil: foblo@thoolen.nl
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n.iruu,o Van Limburs

Wij nemen de tijd voor U.

lnlichtingen 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.

BOSCH

Openingstijden:

MA - VR

ZNÍ

09.00 uur
10.00 uur

-

& DUYN

17.30 uur
16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139

'HoÍstede Sparrenheuvel'
Bloemendaal

Tel: 023-5252838
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Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen
Postbus 216,

2060AE Bloemendaal

Telefoon 023

-

526 88 88, fax 023 -

526 80 00

Gone too soon
Vincent, grote Ían van Michael Jackson, verongelukte
9 september j.l.
We waren - en zijn nog steeds - verpletterd.
Lieve Annelies, Hans, Maarten en Heleen,
ook wij wensen jullie veel kracht toe om dit enorme
verlies te venverken.
We denken veel aan jullie.

Jacqueline, Drieke, Jany en Jolanda
#{:'

Vincent

,}}}l

Wij ontvingen van de familie Homburg de onderstaande dankbetuiging:

Bedankt voor jullie mee-leven
Het maakt ons sterk.

W
Remember the time
those sweet memories
willalways be dear.
M. Jackson

Hans en Annelies Homburg-Dekker
Maaften
Heleen
Hospeslaan 44,2015 GL Haarlem
september/oktobe r 1 999

Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:

fur

- 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) 574 79 93

WIJNHANDEL
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SEDERT 1 987
Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

alt{4.xxf,

Nagtzaamstraat'12 -

96
78
52

v. Zeggelenplein
Engelenburg
Ramplaan
Wi

-

tel 5364902
tel 5360700
tel 5364337
tel 524 I UbJ

nkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.Herensingel
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TEXACO

Texaco Selfseruice Station

service m kwaliteit

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

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

voor

-melk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en

-fruit

Wherever you go,
go Texaco

2keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens
.ti^;
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tel: 5378212
service
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kwaliteit
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BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN
Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en omgeving
Meer dan 100 bezwaren van verenigingsleden en andere
wijkbewoners, tegen het voornemen van de gemeente
om in het kader van een nieuw bestemmingsplan, een
deel van het plantsoen aan te wijzen voor maatschappelijke- en woondoeleinden, zijn op het stadhuis ontvanEen.
Daarmee hebben we meer dan duidelijk gemaakt dat een
belangrijk deei van de bewoners in onze wijk het plantsoen groen willen houden. Mogelijk moeten wrj ons motto
aanpassen in:

Plantsoen groen! / Beslist doen!
Frocedure
Zijn we nu klaar ? Om die vraag te kunnen beantwoorden
geven we hier de procedure weer (rnet dank aan rje aÍd.
Stedelijke öntwikkeling) voor het opstellen van eën
bestemmingsplan. U kunt daar uit aflezen dat het antwoord op de vraag nee moet zijn.
De periode waarin we - burgers en belanghebbenden *
ronden reageren op het voorontwerp liep op '15 oktober
jl. aÍ. Mede op basis van de ontvangen reacties (onze
brieven) en de reacties van allerlei ofÍiciële instanties
komt vervolgens het ontwerp bestemmingsplan tot stand
De publikatie van het ontwerp-bestemmingsplan wordt
in de lste helft van 2000 verwacht. lndien dan nog
steeds het Plantsoen gedeeltelijk wordt aangewezeít voor
andere doeleinden dan groen, dan kunnen we - en naar
we verwachten zal dat ook nodig zijn - weer gedurende
een periode van 4 weken bezwaren (ook dan kloppen we
weer bij u aan) indienen.

Vaststelling uiteindelijk bestemmingsplan volgt medio
2de helÍt 2000 na behandeling van de bezwaren door de
raadscommissies en de gemeenteraad. Andermaal kunnen we dan 4 weken lang bezwaren indlenen - dit maal
echter bij de provincie - als ons gedeelte van het plantsoen nog niet als groene bestemming wordt aangewezen.

Goedkeuring bestemmingsplan volgt na beoordeling
van het plan met medeneming van de bezwaren, gedurende een periode die kan uiteenlopen van eind 2000 tot
eind 2002. De spreiding hangt samen met de mogelijke
uitkomsten van de beroepsmogelijkheden die in deze
Íase bestaan. Gedurénde een periode van 6 weken

bestaat dan een beroepsmogelijkheid bij de
Raad van State. De uitspraak van deze Raad
laat meestal wel even op zich wachten.
Het plan treedt pas na dezeuitspraak in werking

Het is vanzelÍsprekend dat wij hopen niet naar de Raad
van State te hoeven gaan om onze doelstelling -- PLANTSOEN GROEN - te bereiken.

Actie
Gaan we nu wachten op de publikatie van het ontwerpbestemmingsplan? Natuurlijk niet ! We willen in de volgende weken / maanden wat meer de aandacht op ons
plantsoen vestigen. Daar zijn meerdere mogelijkhe<}en
voor. Om te beginnen willen we laten zien met een 'ubolIenactie" dat het plantsoen oot< werkelijk gebruikt kan
worden als plantsoen door bollen in te planten op:

"bollendag" zatèrdag 27 november ï999 om

"13"00 uuir

De bloemen komen dan boven de grond gedurende de
volgende stap in de procedure. Dat zal ons betoog
onderstrepen. Daar hebben we wel uw hulp voor nodig.
Om te beginnen voor het inzamelen van de bollen zelÍ.
Wij zouden namelijk graag zoveel mogelijk bollen - soort
maakt niets uit - ontvangen. Nieuwe bollen en/oÍ bollen
die u over heeÍt en die u voor deze bollenactie aan de
Vereniging zou willen schenken. U kunt ze meenemen op
27/11 oÍ u kunt ze voor de 27ste aÍgeven bij Martin Knegt
aan de Gilles Schoolmeesterlaan 28 oÍ bij Hans ElÍfers
aan de Pieter Wantelaan 40. Maar ook hebben we uw
hulp voor het planten van de bollen.
We rekenen nl. op zoveel bollen dat we dat niet alleen
kunnenl

Wat u kunt doen behalve bollen doneren en of planten?
U kunt zich aanmelden als lid, donateur oÍ
sympathisant - we hebben uw steun nodig, ook nu het
bestemmingsplan wordt ontwikkeld - bij ons secretariaat:
Martin Knegt, teleÍoon 524 39 98 oÍ e-mail:
plantsoen

@

mai14u.nl

Wilt u eerst nog wat meer inÍormatie, dan kunt u dat vinden in de voorgaande wijkkranten, op onze lnternetsite www. plantsoen.zzn.com - of bij ons secretariaat.
Namens het bestuur,
Derk de Vries

BOUWEN IN I-IËT PLANTSOEN / NIEï DOEI{

Samenvatting procedu re
bestemmingsplan
Fase 1: Voorontwerp (heden tot voorjaar 2000)
Opstellen voorontwerp bestemmingsplan
lnstemming gemeentebestuur
lnspraak burgers en belanghebbenden (tot 15 oktober
1 eee)
Wettel ij k voorove rle g (toeze nd

n g voo rontwe rp bestemmingsplan aan allerlei instanties)
Waar nodig aanpassing van het voorontwerp bestemmingsplan
i

Fase 2: Ontwerp (vooriaar 2000 tot zomer 2000)
Publikatie ontwerp bestemmingsplan
Tér-inzage-legging (4 weken)
Zienswijzen bij de raad (bezwaren)

Fase 3: Vaststelling (zomer 2000 tot najaar 2000)
Behandeling zienswijzen
Raadscommissie en raad: beslissing op zienswijzen en
vaststelling bestemmingsplan
Publikatie en ter-inzage-legging (4 weken)
Bedenkingen bij provincie
Fase 4: Goedkeuring (najaar 2000 tot max. najaar 2002)
Toezending provincie
Beoordeling provincie: bestemmingsplan en bedenkingen
Besl uit Gedeputeerde Staten
Publikatie en ter visie (6 weken)
Beroepsmogelijkheid Raad van State
Bestemmingsplan in werking

Er is weer wat te doen in de

speeltuin

SPEEL

Wist u dat...
Speeltuinvereniging "Overveen" een sociale functie
heeÍt?
Er voor kinderen het hele jaar activiteiten georganiseerd
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worden?
Onze speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen?
U tijdens de openingstijden altijd langs kunt komen voor
een kopje koffie, thee of een versnapering?
De activiteiten en vernieuwingen mede mogelijk worden
gemaakt door contributie-opbrengsten van onze leden?

Het lidmaatschap bedraagt fl. 35,- per gezin, per jaar,
meÍ recht op korling bij activiteiten.

Lidmaatschap
Om met al deze "wist-u-datjes" door te kunnen gaan, vragen wij de (nieuwe) bewoners uit deze buurt lid te wor-

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
15.00 - 17.00 uur
Woensdag:
13.00 - 17.00 uur
Tijdens de openstelling houdt Bianca toezicht.

den.

Openingstijden

t
Ja,

wij worden lid voor fl. 3s,- per gezin, per jaar.

Naam:
Adres:
Tel. n r. :

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger bij activiteiten? JA / NEE
U kunt deze strook inleveren bij de volgende adressen
n g "Overveen",
Dickmansstraat 35
Lambrecht van Dalelaan gB

Spee ltuinvereni

C

roesenstraat

51
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Beatrixschool 1939 -1999
Hoewel de Beatrixschool eigenlijk al sinds 1 augustus
1938 bestaat na een eerste jaar in een noodlokaal aan
de Croesenstraat, is het eerste gedeelte van het huidige
Zweedse boerderijgebouw, hal- gymzaal en Z.O. vleugel, op 29 augustus 1939 in gebruik genomen. ln '1941
volgde het tweede gedeelte met de N.W. vleugel en 7
jaar geleden is daar de stolpboerderij bijgekomen.
Het vijÍtigjarig bestaan van de school is uitgebreid gevierd
met festiviteiten, een musical in het Concertgebouw en
een prachtig jubileumboek. Het 60-jarig jubileum vieren
we meer bescheiden, want 60 is toch iets anders dan b.v.
50 oÍ 75 jaar.
De 60 jaar Íestiviteiten zijn op drie momenten in dit
schooljaar:
September 1999:
woensdag 29 - I sponsorloop 11.30 - 12.00 uur
donderdag 30 september vossenjacht, Europalunch Íeestmiddag
Deze festiviteiten zijn tussen de buien door inmiddels al
geweest. De vossenjacht trok veel bekijks in de buurt:
Spanje (met een danseres), Amerika (met een popcornverkoper), Frankrijk (met een schilder en een boulanger),
Rusland (met een tsarina), Schotland (met een Schotse
kilt), Engeland (met echte Engelse kostschoolmeisjes en
bobby's), Duitsland (met een echte Duitser uit Bayern),
Egypte (met een farao), Japan (met een geisha),
Hongarije (met een zigeunerin), Arabië (met een waarzegster), China (met een kokkin), Holland (met een boer
en boerin). Voor de koffie en thee zorgden echte ouderwetse Saartjes. Kortom, het was zeer geslaagd.

December 1999:

COMENIUSPROJECT
De Beatrixschool werkt de komende drie jaar weer mee
aan een nieuw internationaal Comeniusproject met een
Belgische, Tsjechische, Engelse, Duitse en Griekse
school. Eind november en halÍ april hebben we de gezamenlijke projecten over "hoe werken we op school" en
"hoe wonen we". De resultaten zijn te zien op tentoonstellingen in alle scholen eind januari en eind mei.
Verder gaan een paar groepen weer weekbrieven per email aan elkaar schrijven. ln april 2000 komen ieerlingen
van groep 8 van de Duitse school voor de negende maal
bij ons op bezoek en onze groep 8 gaat in mei 2000 naar
Osnabruck. We proberen ook dit jaar via onze nieuwe
lnternet computers een video conÍerence op te zetten
met onze buitenlandse scholen.

AANMELDING LEERLINGEN
Kinderen geboren tussen 1 oktober 1996 en 1 oktober
1997 kunnen ingeschreven worden voor de Beatrixschool
bij de schoolleiding (Chrislène Basten op vrijdag en Jan
van Leeuwen op maandag en donderdag)
Wel even een aÍspraak maken. Hebt U kennissen of
buren met kinderen in die leeftijd, die ook nog belangstelling voor onze school hebben, laalze contact zoeken met
de schoolleiding. Tot 'l maart 2000 kunnen wij plaats
garanderen voor kinderen uit het rayon en voor broertjes
en zusjes. Na deze datum hangt er vanaÍ hoeveel kinderen van buiten het rayon inmiddels aangemeld zijn. De
laatste jaren was dat steeds hoger dan het aantal
beschikbare plaatsen, dus tijdige aanmelding is dringend
gewenst.
Voor dit schooljaar is er alleen nog een enkele plaàts in
groep 4.

ln december wordt voor de tweede maal een
Weihnachtsmarkt gehouden in en bij de school.
Kinderen, ouders, Ramplaankwartierders e.a. zijn van
hafie welkom op woensdag 22 december om 18.00 uur
bij de Beatrixschool. De activiteiten zijn in deze week:
maandag 20 en dinsdag 21 december kerstworkshops in
school, woensdag 22 december kerstmusical - kerstmarkt
- receptie/reunie op het schoolplein en in de gymzaal
Mei 2000:
ln mei worden de Íestiviteiten aÍgesloten met een straatÍeest in het Ramplaankwartier. De kinderen uit de diverse
groepen treden, dan op verschillende plaatsen op. De
data voor de afsluitingsweek zijn:
dinsdag 23 mei romrhelmarkt, donderdag 25 meistraatÍeest met optredens van alle kinderen in de hele buuft en
een toneelstuk van de leerkrachten voor de kinderen in
de gymzaal.
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleringswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54,2015 HL Haarlem
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Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38

SCHILDERWERKEN
o Binnen- en buitenschilderwerk

.
.

Behang- en wandafwerking
Periodiek onderhoud
o Wintersch ilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Ra
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horststraat 34 , 2015 ,H Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

Cosmetica . Homeopathie . Reform

UNIE INK@P

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
}IAARIEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTII{GSPASJES
* VERKOOP
was-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovgns, magnetrons etc. etc.

OVERVEEN

023 - 527.74.04
".f n

....., I I I I
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Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527
18
Fax 023 - 525 L5 76
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lngezonden brieven
Joop Coesel
ln de wijkkrant van aÍgelopen december plaatsten wij een
ingezonden brieÍ van Joop Coesel, die al vanaÍ 1957 in
het Ramplaankwartier woonde. Hij bedankte zijn buurtgenoten en vooral zijn buren in de Hospeslaan voor de prettige kontakten.
Van zijn Íamilie ontvingen wij het bericht dat de heer
Coesel op 4 september j.1., op zijn gO-ste verjaardag
overleden is. Hij was een bekende persoonlijkheid in de
Hospeslaan en zal door velen gemist worden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Hondenpoep
Bij het zien van hondenpoep komen er allerlei herinneringen bij me naar boven. Jaren geleden leeÍde dit onderwerp heel sterk in onze wijk. We werden zelÍs proefwijk,
er kwamen zakjesautomaten en op verschillende adressen kon men schepjes afhalen.
Ook kwamen er op diverse plekken bordjes te staan met
"verboden voor hondenpoep" er op. We zagen het wel
zitten met elkaar en op enkele uitzonderingen na probeerden alle hondenbezitters hun steentje bijte dragen.
Maar het enthousiasme ebde langzaam weg en mede
door de schuld van de gemeente Haarlem die b.v. op een
gegeven moment de zakjesautomaten niet meer bijvulde,
bloedde het experiment dood (kosten?).
Totdat de gemeente met een nieuw voorstel kwam.
Geregistreerde hondenuitlaatplaatsen. Ook onze wijk
kreeg een paar van die plekken toegewezen. Maar werkt
het wel?
lk bezorg de wijkkrant in o.a. de V.d. Duynstraat en de
Croesenstraat en steeds weer valt het me op dat je daar
soms over de drollen heen moet stappen. Het is natuurlijk ook niet niks voor een hond om het zo lang op te
moeten houden. Een ongelukje zit in een klein hoekje,
maar lieve eigenaren, ruim het dan even op. Het is echt
geen pretje om met een paar schoenen met ribzolen in
de hondenpoep te stappen en zeker voor spelende kinderen is het niet erg plezierig. De gemeente wilde ons
opvoeden, maar laten we de rollen eens omdraaien en
laten zien dat we zelf voor een hondepoepvrije wijk kunnen zorgen.
Naam en adres bij de redactie bekend.

Vooriaar 1939 Denys van Hullelaan

21

Toen was het nog het ernstige doodlopende laantje met
aan het eind een schutting rnet daarachter een appelboomgaard.

Helaas, helaas, het laantje werd doorgetrokken, de
boomgaard verdween en de ene auto na de andere verscheen. Eenzijdig parkeren werd noodzakeiijk en er bleef
maar 1 "rijbaan" over en die wordt behoorlijk zwaar belast
door de bezorgdiensten, verhuiswagens, "verbouwings"
verkeer, "kraak" wagen en de Gemeente Fleiniging. Door
dit zware verkeer is de rijbaan zo verzakt dat soms autoportieren over de trottoidegels slepen.
Het lijkt me een mooi onderwerp voor de Schouw!
Met vriendelijke groet,
Wim Brouwer, Denijs van Hullelaan 21
(woonachtig hier sinds 1939)
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BELASIINGEN!
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C.STAPEL

UW PROBLEEM ONS VAK

>>ELEKTROTECHNIEK<<

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN
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ECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A, 55,-

Licht- kracht- beveiligings- en

v.o.f. De
@

Leendert Meeszstraat 106
20L5 lT Haarlem

Tel:023-5245014

BEL 023 5241 .258
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

Faxz 023-524

o

Corff re Exclusief

o

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra

Stelt u prijs op

#

50 14

Mobiel: 06-22807918

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

een persoonlijke

TEXTIEL EN MODE

behandelingi
Laat uw haar dan
eens verzorgen

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM

in

Telefoon: 013-5254878

damessalon

Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

"Cotífure Exclusief i
Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mew. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279

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

otI ts Htr syitB00t

y00B 0EBotctUJI
Gtzoilo tH0(tR 88000

stilDs í9í8

Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de bu,urt van een van onze Oude Bakkershuyzen woont
Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Heemstede
Gen. Cronjestraat 1s8.annex cÍoissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95
Gen.Spoorlaan
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissant6rie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanteÍie
Ramplaan 36, ann6x croissanteÍie
Zi4lweg 24, annex croissanteÍie

I

Binnenweg 140, annsx Konditorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg

85

OveÍveën
Nieuw€ Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!"

Buurtschouw 1999
ln de vorige editie van de wijkkrant werd de schouw al
terloops door de voorzitter van de wijkraad aangekondigd; op 30 november a.s. gaat het hopelijk echt gebeu-

U kunt dit strookje uitknippen, invullen en aÍleveren op
Ramplaan 99 of Jan de Mijterlaan 26.

ren.

Gaarne vóór 14 november 1999

ln samenwerking met de stadsdeelorganisatie wordt binnenkort opnieuw een buurtschouw gehouden. Met ambtenaren van het stadsdeel Haarlem Zuid West wordt uitgebreid gekeken naar de stand van zaken m.b.t. onderhoud van trottoirs, wegen, openbaar groen en andere
voorzieningen in onze wijk. Onmisbaar daarbij is natuurlijk dat de bewoners ons laten weten waar we met name
op moeten letten. Dat kan door onderstaande bon in te
vullen en vóór 14 november in te leveren bij Jos Scholten
(Jan de Mijterlaan 26) oÍ John Tijmstra (Ramplaan g9).
Reageerde u al n.a.v. de vorige wijkkrant, dan hoeft u
natuurlijk niet opnieuw een bon in te vullen

Tenslotte: klachten oÍ vragen over dagelijks onderhoud
kunt u ook altijd melden aan het Meld- en lnÍormatiepunt
van het stadsdeel 023-5115070. Bij de schouw gaat het
erom om een tussenstand op te maken van achterstallig
onderhoud, dingen waarvan we vinden dat er al lang iets
aan had moeten gebeuren oÍ die al eerder werden
gemeld bij het meldpunt maar nog niet werden opgelost.
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Vul hier s.v.p. uw naam, adres en teleÍoon-nummer in
naam:

adres

teleÍoon
Kruis aan waarover u klachten heeÍt. Meldt in ieder geval ook de locatie en eventueel een korte toelichting (mag
natuurlijk ook op een aparl brieÍje)
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Trottoir

tr Rijweg, bestratingen
tr Verstopte putten e.d
tr (Zwerf-) vuil
tr Groen onderhoud.
tr Straatmeubilair of speel
.

.
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Verkeers- en straatnaamborden
Anti-parkeerpaaltjes

tr Verlichting
tr Toegankel ijkheid voor rolstoelers

n Anders,

nl

rqdio

o.a.: . Akai
. Aristona . BNS
. Bose. B en W
. Daewoo . Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC. Kenwood
. Loewe . Marantz
. Mission . Panasonic
. Philips. Pioneer

K'RREKT
Voor beter beeld en geluid...
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. Technics

SERVICE WERKPLAATS

l-eidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323782
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fe zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed
Een verbouwing brengt on:€kerhed€n met zich mee.6aat
alres wer goedT wordt het bouw
plan wel pre(ies volgens àÍ5praàk uitgevoerd? [n wat gebeurt
er a;
de .orre(te uitvoering een verschir van menrng hebt? Neem o""ro^' "
)l
fqeen risi.o, maàr een àannemer die u de zekerheid vàn
een bouw

sarantie kan bieden. Daarmee wórdt etke betofte een hàrde saràntie.
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algemeen en onze stààt vàn dienst in het bij?onder? Aarzel niet om
even (onta(t op te nemen.

líertrouruen is goed, een bouwgarantie is zeker.

L{ van

der Linden
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Àannemers van restauràtie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kanloor en werkplaats. Lange Hereostraat il. 201 1 LH Haarlem. Tel : 023 531 76 44
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Dok - Riolcringrwcrk, Lood- cn Zinkwcrk, Soniroir - CV Gor - Wo?er

H_endrik Roozenraan 16 2015 JN Haartem

be1 voor meer informatie

Tel.023 5243472/5251003

of vrijblijvende offerte.

Opening nieuw bezoekerscentrum in
Zuid-Kennemerland
ln de vorige krant kondigden we het al aan: vanaf 16
oktober is het nieuwe bezoekerscentrum van Nationaal
Park Zuid-Kennemerland voor het publiek geopend. Het
centrum is gevestigd in een voormalig machinegebouw
van het PWN WaterleidingbedrijÍ Noord-Holland. Dil
industriële monument is van binnen geheelverbouwd en
opnieuw ingericht. Het bezoekerscentrum heeft ook een
nieuwe naam gekregen: vanaÍ heden het "De
Zandwaaief', Duincentrum van Nationaal Park ZuidKennemerland.
De Zandwaaier heeft veel te bieden. Er is een geheel

nieuwe vaste tentoonstelling te zien over het landschap,
het beheer, de historie en de Ílora en Íauna in het gebied
Maar dat is niet alles. Het nieuwe duincentrum bevat ook
een kinderhoek voor peuters en kleuters, een film- en
diazaal, een informatie- en actualiteitenbalie, een winkeltje en een eenvoudig restaurant. De bekende diorama's
uit het oude centrum zijn er in de kelder in een verrassend nieuwe vorm terug te vinden.
Ook het gebouw zelÍ is de moeite van een bezoek waard,
Tot nu toe was dit Íraaie machinegebouw voor bezoekers
niet toegankelijk. Het ontwerp dateert uit het begin van
deze eeuw en is een goed voorbeeld van de neo-classistische bouwstijl. Tegenwoordig kan men zich niet meer
voorstellen dat er aan een zuiver Íunctioneel gebouw
zoveel aandacht en zorg besteed wordt in de vorm van
ornamenten, aÍwerking en kleurgebruik. De verbouwing
kwam tot stand onder leiding van architectenduo
Maaskant en Van Velzen. De inrichting van de tentoonstelling is voor een belangrijk deel gedaan door tentoonstellingsontwerpbureau Platvorm. Samen hebben zij
ervoor gezorgd dat het eigen karakter van het oude
gebouw bewaard is gebleven terwijl de inrichting een
eigentijdse uitstraling heeÍt.

Het bijzondere van dit bezoekerscentrum is niet alleen
het gebouw en de inrichting, maar ook het feit dat er binnen dit centrum drie grote terreinbeherende organisaties
samenwerken onder de vlag van het nationaal park: de
N.V. PWN WaterleidingbedrijÍ Noord-Holland, de
Vereniging Natuurmomenten en het Staatsbosbeheer.
Het centrum kwam mede tot stand door een Íinanciële
bijdrage van het rijk (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij), de provincie en van Stichting
Doen (Postcodeloterij).
U vindt het nieuwe centrum aan de Zeeweg te Overveen.
tegenover de ingang Koevlak / 't Wed van de

Kennemerduinen.
De Zandwaaier is dinsdag Um zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Automobilisten kunnen parkeren op het parkeerterrein
van Kennemerduinen-/ ingang Koevlak (kost 5,-).
Vandaar uit is het ca. ËOO meter lopen. Omdat de parkeerplaats zich aan de andere kant van de drukke
Zeeweg bevindt, zijn er nieuwe stoplichten geplaatst die
moeten zorgen voor een veilige oversteek van de parkeerplaats naar het centrum. Ook de Íietsers kunnen hier
(met de Íiets aan de hand) oversteken. Fietsers kunnen
ook de Tetterodeweg nemen, (loopt vanaf station
Overveen langs de spoorlijn richting Zandvoofi).
Parkeren op het terrein van het centrum is niet toegestaan.

/

De komende periode is er een uitgebreid activiteitenprogramma rondom het nieuwe centrum. Voor inÍormatie
hierover en voor eventuele andere inlichtingen kunnen u
bellen met mevrouw Van Halder, tel. 023 - 5411123. Het
programma is ook te verkrijgen via e-mail adres:
cnme. noordholland

@

ivn.nl.
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Buslijn 7
Buslijn 7 is per 26 september j.l. gewijzigd in verband met
het opheffen van lijn 6.

De bus vertrekt weer vanaÍ de Tempeliersstraat om rechtstreeks via de Westergracht richting Ramplaankwartier
en daarna naar het NS station te rijden.

Lijn 7 vertrekt vanaÍ de Rollandslaan (brievenbus) via vijve r, Weste rg racht, E mmastraat, Tempelie rsstraat, Van

Eedenstraat (linksaÍ), Raamsingel (rechtsaÍ), Houtplein
(rechtsaÍ) met als eindpunt Tempeliersstraat, waar u kunt
overstappen op andere buslijnen.

Juiste vertrektijden vindt u in het bushokje.
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
Gezellig oud-Hollandse sfeer
Uitstehen de keuken
7 dagen

per week geopen d

Ook zaaluerhuur
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ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEI{ / KEMPBNAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 41
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

HAARLEM

Kledingactie voor
Mensen in Nood
"Hulp aan ex-kindsoldaten" staat dit najaar centraal bij de
kledinginzamelingsacties van Mensen in Nood. ln landen
als Sierra Leone, Liberia en Uganda werden kinderen
geronseld als kindsoldaat door strijdende partijen in conÍlicten en burgeroorlogen. Ze werden gedwongen wapens
te gebruiken en te vechten voor hun leven. Vaak verloren
ze íamilie en vrienden in de strijd.
Mensen in Nood steunt diverse projecten die werken aan
een betere toekomst voor deze ex-kindsoldaten, met
onderwijs en heropvoeding. Ze moeten de kans krijgen
weer een normaal leven op te bouwen, want ze zijn nog
jong en hebben de veerkracht om de ellende achter zich

te laten.
De inzameling in het Ramplaankwaftier wordt gehouden

Vluchtelingenwerk
Gedurende de aÍgelopen jaren was het Haarlemse kantoor van de Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem en
Omstreken, SVH, gehuisvest aan de Nassaulaan no. 30.
Door het groeiend aantal vluchtelingen dat van de geboden diensten gebruikt maakt en het mede hierdoor stijgend aantal medewerkers zijn zij in dit pand uit hun jasje
gegroeid. Zij gaan dan ook verhuizen naar een groter en
gebruikersvriendelijker pand.

Wanneer?
Waarheen?

woensdag 1 december
Hagestraat 124
2011 CV Haarlem
tel: 023 - 5313020

In verband met het nieuwe onderkomen organiseert
Vluchtelingenwerk een open dag op zaterdag 18
december van 12.00 tot 16.00 uur.

op:

Zaterdag 6 november Í999 van 10.00 tot 13.00 uur bii
de Kerk aan de Ramplaan
Draagbare kÍeding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens
zijn van hafie welkom. Er zijn vrijwilligers aanwezig om
de kleding in ontvangst te nemen.
Gedragen kleding komt altijd goed terecht bij Mensen in
Nood.

ledereen is dan van harte welkom om een kijkje te
komen nemen in het nieuwe kantoor. U kunt bij de medewerkers terecht voor vragen over vluchtelingen, vluchtelingenwerk en de speqiÍieke werkzaamheden van
Vl uchtelin genwerk Haàrlem.
Ook buiten deze 'open dag' is Vluchtelingenwerk
Haarlem altijd bereid tot het geven van voorlichting en
inÍormatie over vluchtelingen en asielzoekers. Bij interesse kunt u kontakt opnemen met de heer Ab Smits

Voor meer inÍormatie kunt u contact opnemen met de
Kledingactie: Postbus 1041, 5200 BA Den Bosch
tel. 073 - 6456749, Íax 073 - 6456700.

teunpunt voor
Cursussen

udeYen

ln het Buurtcentrum de Til, Leidseplein 3 6rood te
Haarlem, kunt u nog meedoen met een aantal cursussen
Engels voor beginners op de vrijdagmiddag
van 13.30 - 15.00 uur
Engels voor gevorderden op de donderdagavond
van 19.15 - 20.45 uur
Frans voor beginners-plus op de dinsdagavond van
19.30 - 21.00 uur
Frans vsor gevorderden op de Vrijdagmiddag
van 13.00 - 15.00 uur
Hatha Yoga op de woensdagavond (tijd aÍhankelijk van
de hoeveelheid groepen)
Computercursussen (basiscursus "werken met de PC",
tekstverwerken "Wo rd Ío r Windows", e-mai l/i nte rnet).
Deze cursussen worden om-en-om gegeven.
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u bellen met
Buuficentrum de Til. tel. 023 - 5325014.

Z4i -IlUest
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Steunpunt voor Ouderen
Het Steunpunt voor Ouderen aan de van Oosten de
Bruynstraat 2, tel: 023-5324261, is in september weer
begonnen met alle activiteiten.
Er kunnen bij verschillende clubs en cursussen nog enkele deelnemers bij.
Er is nog plaats:
op de dinsdagochtend en -middag o.a.:
een gezellige handwerkclub van 9.30 - 11.00 uur
u kunt sjoelen van 14.00 tot 16.00 uur
een schilder- en tekenclub van 14.00 tot 16.00 uur
engelse lessen van 13.00 tot 15.00 uur.
Op de donderdagochtend:
naailes van 10.00 tot 11.30 uur
op de vrijdagochtend:
yogales van 9.15 tot 10.15 uur.
Kom eens langs. De koffie staat klaar en ook
voor een gezellig praatje is er altijd tijd.

i
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Ruim tachtig procent minder
woninginbraken
U itgave

van de Stu urg roep Crim i nal iteits preventie

Haarlem
Het aantal inbraken in woningen is in Haarlem tot de
maand mei dit jaar spectaculair gedaald. Er werd maar
lieÍst ruim zestig procent minder inbraken en pogingen
geregistreerd ten opzichte van de eerste vier maanden
van 1998. Als deze ontwikkeling zich doorzet is de daling
ten opzichte van 1993, toen in Haarlem 1.800 keer werd
ingebroken, zelfs 83 procent.
De enorme daling is onder meer een gevolg van de
inspanningen van het Woninginbrakenteam (WlT), dat
zich sinds 1997 uitsluitend met de inbraken in woningen
bezighoudt. ln het eerste jaar was al sprake van een
daling van zo'n veertig procent.
Vorig jaar bleven de resultaten enigszins achter. Er was
zelfs sprake van een lichte stijging van het aantal inbraken in woningen. Dit jaar lijkt de daling scherper dan ooit
tevoren.

Naast het speciale inbrakenteam van de politie plukt
Haarlem inmiddels ook de vruchten van het project "Veilig
Wonen". Adviseurs geven burgers voorlichting hoe zij hun
woning het beste kunnen beveiligen tegen inbrekers. Het
inbrekersgilde heeÍt er kennelijk steeds meer moeite mee
om een huis binnen te komen.
Een derde aanleiding voor het succes is het zogenoemde
dader-top-30-beleid. ln overleg met Justitie worden notoire inbrekers langer vastgehouden en houdt de politie
hen, als zevrij komen, nauwlettend in de gaten.
Sommige inbrekers zouden er al mismoedig van zijn
geworden. Ook de gemeentelijke subsidieregeling ter
beveiliging van achterpaden en de inspanningen van
woningcorporaties hebben aan deze daling bijgedragen.

Wat horen de buren?
lnformatie van de Nederlandse Stichting Geluidhinder
(NSG)
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Veel mensen vinden dat ze te veel van hun buren horen,
en omgekeerd. Het kan zijn dat een van beide partijen
(te) luidruchtig is. Maar het is ook mogelijk dat de
geluidsisolatie tussen de woningen tekort schiet.
Hoe goed oÍ slecht de geluidsisolatie van een woning is,
kun je zelf bepalen aan de hand van de geluiden die je
van de buren hoort. Dat geeft volgens de Nederlandse
Stichting Geluidhinder (NSG) een goede indruk van de
gehorigheid van de woning.
Op basis van een aantal bouwkundige gegevens, zoals
de díkte en het materiaal van de muren, het bouwjaar en
type woning, kan globaal worden vastgesteld wat de
akoestische kwaliteit van de woning zou moeten zijn. Dan
kan worden nagegaan welke geluidwerende maatregelen
zinvol zijn en welke eÍÍecten daarvan te verwachten zijn.
Dat is te lezen in de nieuwste uitgave van NSG-Níeuws.
Daarin wordt ook aandacht besteed aan een bijzondere
vorm van overlast: hinder door laagÍrequent geluid. De
NSG heeÍt namelijk een richtlijn uitgebracht om slachtoffers van laagfrequent geluid te hulp te komen.

I

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer J. Kramër, tel. 015 - 2562723 (en kies 6), Íax 015 2578663 of e-mail: kramer@4gs.nl. Zie ook de NSG-website: wwwnsg.nl.

Sociaal Raadslieden
De samenleving is ingewjkkeld, met veel instanties, wetten en voorzieningén. Geen wonder dat mensen soms de
weg kwijtraken. De Sociaal Raadslieden zijn een wegwijzer, adviseur en praktische hulpverlener.Zij geven informatie over en reiken oplossingen aan voor allerlei (uridische) onderwerpen, zoals uitkeringen, werk, subsidies,
echtscheiding, consumentenproblemen, wetgeving enzovoorts.
De Sociaal Raadslieden zijn telefonisch te bereiken op
tel. 023 - 5319574 op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur.

Ramperties
Spelregels Ramperties

Tip!
Kent u iemand die iets te vieren heeft? HeeÍt iemand iets
bijzonders gedaan, vindt u dat er wel eens een pluim uitgedeeld mag worden oÍ iemand in het zonnetje gezet?
Zijn er "lopende zaken" die wat meer aandacht verdienen? Belt u ons gerust: wij praten graag met u oÍ komen
bij u langs.

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

Conditietraining
Wie heeft er zin om mee te doen met conditietraining op
muziek?

Drieke de Bruin, 524 5064
Jacqueline Moerkerk, 524 50 96.

\s t\/

Oproep
Ondergetekenden hebben begin juni een contract aÍgesloten met "Leo's Container Cleaning Service b.v.", oÍwel
S.O.B. Dienstverlening B.V. te Oud-Beijerland.
Tot op heden zijn onze containers nog geen enkele maal
gereinigd; dit geldt zowel voor de grijze als voor de groene container.
Telefoongesprekken met, en brieven naar het bedrijf leveren niet het gewenste resultaat op. Men zegt eenvoudig
toe dat het recht op reinigingsbeurten waarvoor wij
betaald hebben, behouden blijft en dat wij die dus tegoed
hebben.
Inmiddels is ons van derden gebleken dat zo'n situatie
van uitstel een jaar kan duren en dan wederom automatisch het verschuldigde bedrag van Í117,50 door het
bedrijf wordt geïncasserd.
Voor ons is duidelijk dat S.O.B. Dienstverlening B.V. een
niet-bonaÍide bedrijÍ is.
Graag willen wijweten oÍ in onze wijk meer mensen zijn
die met dit bedrijÍ in zee zijn gegaan en dezelfde klachten

Wij willen met een stel jongeren (17 tot 23 jaar) een
gezellige groep starten in de Aloysiusschool. We doen dit
in overleg met Marjet Captijn (lerares conditietraining). Zij
heeft voor ons de woensdagavond van 19.00 tot 20.00
uur nog vrij.
Wilje een proeÍles meedoen, neem dan contact op met
Renske de Bruin, tel. 023 - 5245064.

Kerstverhaal
Oproep: wie bezorgt ons dit jaar een leuk kerstverhaal
voor in de Wijkkrant? (Aspirant-) schrijvers kunnen kontakt opnemen met de redactie (tel. 5243998).

Praktiik voor Voetreflex- en
Polariteitsmassage

de Wende
pr*ti*

voor;

VoetreÍbx
Ctrl

pdaiteits

massagre

Deze massages hebben elk hun eigen waarde. Beide
hebben een heilzame werking die ondersteunend en
helend kunnen zijn bij onder andere langdurig gevoel van
onbehagen, stress, na een operatie oÍ ziekte.

hebben.

Aanpakken vinden wij.

Voor meer inÍormatie oÍ een aÍspraak kunt u contact
opnemen met:

Graag een reactie naar:

Winnie

Korremans

Marieke

Neele

tel. 5440711 of
1el.5241847

Virga van Heiningen, Houtmanpad 8Bl
tel. 023 - 5246601.
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