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Op 4, achterzijde van deze oude prentbriefkaart zit een postzegel van 2 1/2 cent.
We hoeven echter niet alleen naar de zegel te kijken om i, ziei dat het hier om een oud land-
schapsbeeld gaat. Immers er zijn niet zoveel huizen op te zien als onze wijk nu telt en waar zie je
nog ooieuaars op een nest midden in het weiland? Getukkig is dit landschap yoor ons nog herkàn-
baar gebleven en dat willen we graag zo houden, nietwaar?
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Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
Arjen Kuipers

Wijkraad

Voorzitter. : Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten

Frank v.d. Stuijt
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-vooaitter: Peter Tromp
Jongerenwerk Flie Buursink

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
G r:Í vuil ophaaldienst:
llai,ur en iandschap:
G r:enraadsman:
,',:,ersdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
P,: eksinformatie:
3e ' 3ingsdienst:
S:a: r u rs:

Wijkgebouw & speeltuin
C';esenstraat 51

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

544.2754
524.3288
524.8265
524.5221
524.8228
524.2365
524.2435
544.0400

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
524.5193

84.82.63.030
2459

527.0424
511.4777
511.4640
511 .4640

s11.3300
511.4730
511 .3000

s24.6333

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer: fiz
Belbus: 515.5309
Oppascentrale, Emmy Verbeek: 524.1294
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec 5S3.1611
Meld- en informatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 511.5070
Thuiszorg: s10.0200
Vereniging Willem Dreesplantsoen: 524.3998

Wijkraadsvergadering
De ee'stvolgende wijkraadsvergadering is op 24Íebruari,
aa-, a.!: 20.30 uur

0
Kopij

De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 20 mei. Kopij kunt u inleveren

Vm 1 mei op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en

Blo'emveldlaan 43.

Voon uw DRooMHUts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER OPI

verkocht, is dot nctuurliik een vervelende ervoring. Doorom
zorgen wii, dot u ol mef het ontbiit weei welke huizen nieuw in
de verkoop zijn gekomen Notuurliik ofgestemd op uw
finonciële midde en en uw wensen.

Zo kunt u oltiid ols één von de eersten overleggen en een bod
uitbrengen.

Dit is slechts één vcn de voordelen von onze service, om uw
oonkoop of uerkoop succesvol te moken.

U kunt nomelilk oliild r-ekenen op:
. 24 uur bereikbcorherd (ook op zoterdog)
o géén entreekosten, drs zeer uriibliivend
o zeer snel moken uon cÍsprcken, bezichtigingen en toxolies
. begeleiding bi1 iinorclernc en beleggingen

Bel ons voor een vribti vende kennismoking O23-532gI59.

Vqn Regteren

A ls het huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordt

MAKELAARS O.G.

"omdot u niet elke dog een huis koopl',
'".,/:3e-;veg tC8, 20t2 l.U Hoorlem,

tei 023.5329I5c ;^' a23.55 I2415, [.morl reg1lerer@\r,irehLrf,.nl
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Nieuws van

de wijkraad
Een weekend-wijk feest
Toch weer leuk, niet? De jongeren van het bushokje.
Vorig jaar hebben ze het gedaan, nu weer. Gewoon de
bezem gepakt en de vuuruyerktroep opgeveegd na oude-
jaarsnacht. Dat is toch een mooi begin van 2000.
Uiteraard kwam het onderwerp jongeren'weer ter spra-
ke op de laatste wijkvergadering. Eind december vorige
eeuw, hebben we namelijk een bijeenkomst gehad met
omwonenden van het bushokje aan de Rollandslaan.
Daar was ook een vertegenwoordiger van de politie aan-
wezig. Er is toen veel gezegd - ik zal u de details bespa-
ren. Een aantal aÍspraken zijn toen gemaakt. Vanuit de
wijkraad zou een nieuwe bijeenkornst worden belegd in
januari. Die is niet geweest omdat - na overleg met de
politie - daar op dit mornent geen aanleiding voor is.
Wees gerust: uitstel is geen afstel. Een andere aÍspraak
kwam van de kant van de wetshandhavers. Een teleÍoon-
tje leerde mij weer veei. "Wij hebben onlangs de toestanC
rn het Rarnplaankwartier besprcken en het is nu een
agendapunt waaröp direct actie yyorelt ondei.nornen". Dat
zei mij nog niet uoveel, dus ik vroeg wat rlat concreet
inhield. "Op dit moment krljgen we geeft klachten binnerr.
Ock urit surveillances blíik riat heï ru.rstiE is. fidaar *p het
mornent dat we teiefor;nt;es krijgen, trekken iv* een kant
er klaar liggend scenario uit cls kast clsï \,ord6)r Selet dën
pràten". We hebben er uitgebreid ovst gËsproken, nraar
het leek de jongerencoördinator nret verstanciig onr tot in
detail uit de doeken te cloen wat dat scenaria inhouclt.

Meer auto's door zakkend riool
Het verkeer houdt ons ook nog altijd in zijn greep - en als
de Zijlweg nog lang open ligt, zal dat voorlopig wel zo
blijven. Het is te hopen dat de nieuwe rioleringsbuizen
daar wat minder snel wegzakken dan de buizen die een
paar weken geleden zijn getegd. Anders krijgt de wijk het
Íerm te verduren wat betreft verkeersaanbod als het
straks mooi weer wordt. En half Nederland uitstroomt
richting ons onvolprezen strand aan de rand van
Nederland. We wachten aÍ, maar het is een slecht teken
dat er de aÍgelopen week niet meer gewerkt is.
ln ieder geval is het voorstel voor verkeersaanpassingen
in de wijk bijgesteld en beschreven, waarover meer inÍor-
matie in deze uitgave van de wijkkrant.

Rennend richting Middenduin werd ik laatst bijna
geschept door een over 'de witte vlek' de Ramplaan
inschietende auto. De voorzitter van de werkgroep

Verkeer, Peter Tromp, gaat wederom bij de semeente
Bloemendaal zijn licht opsteken over deze geverfde
'oplossing'. Want er wordt weinig aanstalten gemaakt om
daar (hoek Korte Zijlweg, Elswouilaan, Ramplaan) de
verkeersveiligheid aan te pakken.

Natte muren
Er is inmidciels ook duidelijkheid over de grondwaterstand
in onze wijk. l-{et is triest voor degenen met natte kelders
of convectorputten, maar er zal weinig (of beter: niets) te
verhalen zijn" Het onderzoek (waar de enquéte over de
grondwaterstand van vorig jaar in is meegenornen) heeft
uitgewezen dat vocht in de huizen niet een gevolg is van
een stijgende grondwaterspiegel, maar van slechte bouu
oÍ bouwkundige aanpassingen.
De uitkomsten zijn nog voorlopig. Zodra er meer bekend
is, laten we dat weten.

Het Haarlems Dagblad bracht het bericht dat op 29 janu-
ari oud-wijkraadslid van het Ramplaankwartier Bob Meijlis
is overleden. Namens de huidige wijkraad wil ik hierbij de
familie veel sterkte toewensen en condoleren met dit ver-
lies.

Op Europees niveau
ïct slot. ln september komt er weer een wijkfeest. De
eerste voorbereidingen worden al getrofÍen want voor
een goed feest kun je niet vroeg genoeg beginnen.
Aardig is dat in diezelÍde periode de landelijke autovrije
zondag wordt georganiseerd. Nou las ik in een persbe-
richt dat dit mooie lrlederlandse initiatieÍ tot op hoog
Europees niveau is doorgedrongen. De Europese
Comrnissie heeÍt samen met vijÍ milieuminlsters in
Brussel de "European Oar Free Day" gelanceerd. Helaas
is in de coördinatie voor de dag iets mis gegaan, want in
België, Denemarken, Finland, Frankrijk, ltalië,
Luxemburg, Portugal, Spanje en Zweden zijn op vrijdag
22 september in totaal enkele honderden steden autovrij.
ln Nederland hebben we de autovrije zondag - en die valt
op 24 september. Misschien dat we er als wijk dan maar
gewoon een weekend-wijk-Íeest van moeten maken. De
auto's zijn tenslotte al geregeld.

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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B\oemsierkunsfuonnee

Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk

ffi ffiKado's
Kaarten

ERKOOP I Rr,ruwo van Limburg

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

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:
MA - VR 09.00 uur - i7.30 uur
ZAT 10.00 uur - 16.00 uur

Toerkoop Reisburc Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'Hoístede Sparrenheuvel,

Bloemendaal

Tel: 023-5252838

KpNNrs Mrr Grvosr- Voon WoNpll
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Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen

Postbus 216, 2060AE Bloemendaal

Telefoon 023 - 52688 88, fax 023 - 526 gO O0
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fn de winfer kunt u bij ons terechl
voor een sportief spelletje tennis
in onze FABLO TENNISHAL.

fn de zomer bent u bij ons aan het
goede adres om uw bloembollen-
geschenkpokketten voor uw binnenlondse

en buitenlan dse relaties te bestellen.

FABLO TENNISHAL
Morcelisvoortpad - Hoarlem

(b,j de Vhornserreg, hrgs de Rondweg)

PosÍàs 171

21OO AD HEErrsr€DE
Internet: ww.?hoolen-nl

Telefoon: 023-5100525
Fox: 023-5100526
E-moil: foblo@thooten.nl

I
a

I nlichtingen over verkoop en/of huur:



Snelheidsbeperking
Op de Vlaamseweg zouden de vrijliggende fietspaden
kunnen zorgen voor een Íikse rijbàaiïersmalling. Zoiets
remt het verkeer meestal wel aÍ. De slinger die men daar_
na moet maken om langs de vijver van de Rollandslaan
te komen zou daardoor ook verlragender kunnen worden
aangelegd. ln een aantal straten worden snelheidsbeper_
kende voorzien in gen voo rgesteld. D rempels worden
meestal (maar niet overal) vermeden in de voorstellen,
vanwege de overlast voor de direct omwonenden. Een
andere snelheidsremmer is bijvoorbeeld een wisselende
parkeerzijde in smalle straten. Ook een incidentele ver_
smalling met bomen vlak langs de rijbaan kan het ver_
keer aÍremmen. Straten waar voorstellen voor worden
gedaan zijn onder meer de Leendert Meeszstraat,
Rollandslaan en Ramplaan, maar ook vooi een aantal
kleinere straten worden voorstellen gedaan in het rap_port, zoals de Dickmansstraat en de Denijs van
Hullelaan.

Nieuws uit
de wiik

Advies aan wijkraad: ,Maak

geen 30 kilometergebied in
Ramplaankwartier,

le status en inrichting als zodanig moeten krijgen. Het
zou daardoor de meest verkeer_óonflictvrije en vriendelij_
ke fietsroute naar de stad worden, vindt men. Bij dit
standpunt heeÍt de wijkraad zijn twijÍels, al erkent de raad
dat,er niets meer tegen het Íietsen daai gedaan wordt oÍgedaan kan worden. Ook in de gemeentó Bloemendaal
worden Íiets-aanpassingen gevraagd, waarvan het
belangrijkste voorstel twee-richtingi tietsvàrteer betreft
aan de zijde van de katholieke Xeit in combinatie met
een stopverbod. parkeren mag dan verder alleen nog
aan de overkant.

Nieuwe inrichting bushaltes Rollandstaan
Eén van de voorstellen is om de omgeving van de bus_
haltes volredig nieuw in te richten, ,ét u"àt minder asfart,
veel meer groen en veiligere oversteekmogelijkheden.
Door de nieuwe inrichting zou het verkeer kunnen wor_
den aÍgeremd en een veàl Íraaiere omgeving kunnen ont_
staan.

Paul Marselje

BOUWEN IN HET PLANT.
SOEN / NIET DOEN

Vereniging tot behoud karakter Wittem Dreesptantsoen
en omgeving

I

Door de merkbaar hogere temperatuur in de laatste
maanden komen onze bollen (geschonken door _..j
de wijkraad Ramplaankwartier,Jirma Bakkei ffi . S
Myriantha en de leden van de vereniging) snel_ 

W

Ve r keersaanpass i ngen g ewe n st

Moet het Ramplaankwafiier dertig-kilometergehied
worden? Deze vraag stond centràal toen vorig jaar inde wijkraad hct verkeer aan bod kwann. Bij dJwíjk_
raad ontstond twijfel aan de voordelen ervan en deraad besloot de gehele verkeerssituatie tegen hetlicht te laten houden en voorstellen te taten doen
door adviesbureau Marse{je Adviezen. lnrniddels isde eerste versie van een rapport door de wijkraad
behande!d. Een dertig-kitometergebied is niet
gewenst, rnaar hier en daar aanpassingen rJan de ver=keerssituatie zijn wel nuttig, atdus het rapport.

- net rapport zijn cJe verkeersproblemen op een rij gezet,
,,, aarbij gebruik werd gemaakt van de vorig laar genïu_- 

'

::n wijkraadsenquéte. Daarna werd gekeÈen nràr rnog"_
''e maatregeren. Het grootste probieem breek een tekïrt

'=i parkeerplaatsen, maar daar is zonder ingrijpende,
= .<e impopulaire en te kostbare rnaatregelón voor onze,', ": r de meeste Eevallen niets aan te doen. Een tweede
: -: : eem acht men de matige voorzieningen voor fietsers.:- .i naar onze wijk. Er zouden bijvoorbeeld vrijliggen_:= ' ::spaden horen te liggen op de Vlaamseweg. Ook de
_ 
. :- aaar te grote rijsnelheid kreeg ruirn aandacht.:=- "r:ne historische schets 

"ungr"id" àe verkeerssitu_: . ^ en rond de wijk complernenteert het rapport.

D e rtig kilometer gebied
.,1a..m is dan geen dertig kilometer gebied geadvi_
.=='1, Het antwoord is dat in de meelte straten van de.', -et nagenoeg onmogelijk is orn harder dan dertig. : -::er te rrjden. Wat.men een te hoge snelheid no-emt,:..":-: n eestai een ,belevingssnelheid;en 

Eeen reëel te- _ _: s.rr reid Om dan de hele wijk met zo-,n maatregel_: '= :a:elen, leek het adviesbureau verspilling van ier_. :.': : , .Jen en wegaanpassingen. Die aanpasiingen
_ , , _. - .,, aarschilnlilk meer overlast dan voordeel ópleve_'-' - :: 

^:llcon ,.__ p cq,èu ,raar zich wel hinderlijke oÍ gevaarlij_": : : -=:s:",er-treoinSen kunnenvoordoen, zou met- == :-,, (J:tet tr,crCen volstaan.

; .:s,:orzieningen
_: :.::'-:.€- : e - :33.1 langs de Vlaamseweg zijn:= _:_-::-:,:.-e- e:-,,,erbetering, maarvoldoen* 1.' _:::-r: i. z:-::- e-^te vrilliggende fietspaden- .: :- .,-=-. l,: :_:- l= :e.neente en politie al sinds
_: ::: - "::-t a=- e.a- :=::::de fietSfOUte langs de: . _ :-a , ::- ::, . a.:a. .: leas het bureau een Íorme-



Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 soorten soep

- Super lasagne

- Bami- Nasi - Macaroni

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

WIJNHANDEL

SEDERT 1 987

Bloemendaalseweg 26't
2051 GD Overveen
TeleÍoon 023 525 22 90

élAí',

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

afir

Nagtzaamstraat 12 - tel:

v. Zeggelenplein 96 - tel:

Engelenburg 78 - tel:

Ramplaan 52 - tel:

Winkelcentru m Amsterdamstraat

Ged.Herensingel 6 - tel:

5364902

5360700

5364Í137

5241 063

5368441

,L
u,í Texaco Selfseruice Station
TEXACO W.G. POTZE

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you go,

go Texaco

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

-melk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen
-groenten en
-fruit

2 keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

service e kwaliteit

voor:

$ tel: 5378212
service s kwaliteit



ler dan verwacht boven de grond uit. Als het tussen het
moment waarop dit stukje geschreven wordt en het
moment waarop u het leest, niet alsnog gaat winteren
dan staan tegen die tijd misschien Oe àeLte soonen
I?."9r jn bloei. Onze gedachte dat dat pas zou gebeuren
bij de te verwachten volgende stap in àe bestemmings_
planprocedure (dÍe is beschreven in de wijkkrant van
december lggg), zodat we er ook wat publiciteit aan zou_
den kunnen onflenen, komt daardoor mogelijk niet uit.
De kome.nde weken gaan we ons berade-n over de vraag
hoe we daar mee om zullen gaan. We houden u op de "
hoogte.

donateurs en sympathisanten van het eerste uur die net
als u vinden dat de woonbestemming omgezet zou moe_
ten worden in de bestemming openbàar g-roen.

Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed we kun_
nen uitoeÍenen. Het is nog niet te laat!
Aarzel daarom niet en meld u nu aan als lid, donateur oÍ
sympathisant bíj:

,'iat u kunt doen als u nog geen lid bent?
- d worden natuurlijk!l Voeg u bij de meer

Nieuws van de Blinkert
' j euwbouw De Blinkerl

- lli 1999 is de Íirma Deurwaarder uit Warmenhuizen. in
: :0racht van Woningstichting Haarlemveste, gestarl-Àel
:e bouwwerkzaamheden aan het Rockaertshof te
-aarlem. Tot nog toe is de aannemer bezig geweest met:: ruwbouw van de woningen en de twee nieuwe vleu_
:= s van het zorgcentrum. VanaÍ nu komt er ook wat- =!r op de bouwplaats, omdat de kozijnen worden
_:=c aatst en de metselaar begonnen is met het gevel_
,',:.<. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw begin april. -l-en waterdicht is. VanaÍ dat moment beginide 

'

.::'- lrw binnen in het pand. Als laatste wordt àe bestra_' - I e! de tuinen rondom het complex opnieuw aange_
=,: De planning is dat medio juli de eerste nieuwe:.:..,: ers hun intrek nemen in de níeuwbouw.
l - "-gs is symbolisch de 1e steen in verband met de'. - :. atie- en de nieuwbouw activiteiten onthuld door'- :.' .;w De Groot, oud clirectrice en rnomenteel
=.' - :.ster van De Blinkert.

*.:= :Íiciéle handeling vond plaats in de recreatiezaal
, . l: Blinkert. De onthulde plaquette met de tekst

,,}"
§Èr

Martin Knegt, teleÍoon S24 3g 98 oÍ
e-mail naar: plantsoen@mail4u.nl

Wij iekenen op u.

Namens het bestuur,
Derk de Vries
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"Haarlemveste en De Blinkert werken samen in wonen en
zorg'.' zal te zijner ttjd bij de nieuw te bouwen entree wor_
den ingemetseld.

De straatnamencommissie van de gemeente heeft een
nieuwe naam bedacht voor de nieuw aan te leggen ont_
sluitingsweg voor de wryringen en tuinder Demmers: de
Witte van Haemstedelaàn. óe 85 woningen krijgen de
even nummers 2 Um 70. Het adres van tuinderbemmers
wijzigt van RockaertshoÍ 50A in Witte van
Haemstedelaan 72.
Van Haemstede was een vermaarde held in
Kennemerland. ln 1804 voerde hij het Hollands-Zeeuwse
leger aan en kwam het door de Viamingen belegerde
Haarlem te hulp. Volgens de legende zóu Van
Haemstede met zijn troepen vanuit Zieril<zee geland zijn
nabij Zandvoon en daar op het hoogste duin, àe Btinkón,
het vaandel van het gewest Hoiland-hebben geplaatst.
Vervolgens voegdenàe Haarlemmers zicl.r bii hem en
:rTgn slaagden zijerin de Vlaamse troepen in,een-
beslissende veldslag te verslaan. '1'._-.-...:-.-.., ,

woningstichting Haartemveste, ":-':;.i|i"' , ,.)ll.lik':"'
M.H. Joosten ",@.
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Het Houtmanpad:
vluchtheuvel voor dakloze dieren

Van tijd tot tijd dwarrelt er wel een briefje van deze of
gene op de burelen van de redactie van ons blad. En
vaak is het een bericht dat ons attent wil maken op een
activiteit die in onze wijk plaats vindt. Soms wordt de
mededeling zonder meer geplaatst, en soms vinden we
de brief dermate interessant dat er besloten wordt om
een razende reporter op pad te sturen. Zo ook deze keer.

Een van dierenmishandeling en -verwaariozing kunnen
worden gedaan, behoort tot deze organisatie.
Maar laten we ons (voorlopig) beperken tot de werk-
zaamheden van het asiel aan het Houtmanpad. De arge_
loze bezoeker betreedt een gebouw waar wel 24 hondèn
en 30 katten geplaatst kunnen worden. Naast katten en
honden worden ook konijnen, schildpadden, fretten en
andere dieren opgevangen. Het is de taak van vier
"vaste" medewerkers, met hulp van zo'n tiental vrijwilli-
gers, om die beesten niet alleen zo goed mogelijk te ver_
zorgen, maar ook te begeleiden wanneer er sprake is
van herplaatsing bij een (nieuwe) eigenaar.

Wij spraken met Marieke Warmerdam, de beheerder van
het asiel. Zij legde uit dat er eigenlijk sprake is van twee
soorten dieren. De zwe,-vers en de afstandsdieren.

De zwerfhonden en -katten krijgen de eerste veeftien
dagen naast de gewone verzorging ook een medtsche
begeleiding. Tevens worden de dieren ge-,chipt,, dat is
een minder pijnlijke en veiliger vorm van registratie dan

AIs u een lieÍhebber bent van een zuiver ras met een
stamboom die indien mogelijk reikt tot in de Vroege
Middeleeuwen, dan hoeft u dit stukje niet verder ie lezen.
Want, we gaan het hebben over zwervers, weglopers en
zij die door omstandigheden hun oude huis moesten ver_
laten. Dieren dus, en meestentijds huisdieren.

Op het Houtmanpad, aan de Brouwersvaart achter de
Beatrixschool, staat een gebouw waarin al een dikke der-
tig jaar het dierenasíel Haarlem is gevestigd. Dat asiel
maakt deel uit van de Vereniging Dierenbescherming
Haarlem, waaronder ook de activiteiten van de
Dierenambulance vallen. Ook het kantoor waar metdin-

.ffisW*W



net aloude tatoeëren. De eerste dagen gaan de beestjes
in quarantaine, ze worden aÍgezonderd van de andere
dieren gevolgd en behandeld. Als de oorspronkelijke
eigenaar van een dier zich niet binnen de twee weken
meldt dan zal het dier door het asiel herplaatst worden.

De afstandsdieren zijn dieren die door omstandigheden
uit huis moeten. Allergie, hoge leeftijd oÍ opvoedingspro-
blemen zijn de voornaamste redenen tot afstand. Voor al
deze dieren wordt een nieuw huis gezocht. Bij het asiel is
zeer veel kennis aanwezig en de rnedewerkers kunnen
veel vragen vaak direct beantwoorden. ln alle gevallen
van herplaatsing wordt er met de nieuwe eigenaar een
zg. "plaatsingsgesprek" gevoerd. De medewerkers willen
er namelijk van overtuigd zijn dat hun met zoveel zorg
omringde diertje daadwerkelijk een goed en lieÍdevol
'thuis' krijgt. Tijdens zo'n plaatsingsgesprek krijgen de
nieuwe eigenaren alle benodigde inÍormatie om een
goede keus te maken zodat de verzorging van en de
omgang met het dier zo goed als maar mogelijk is kan
verlopen. En wie een kat of hond uit het asiel haalt,
betaalt daaruoor een symbolisch bedrag. En wie een dier
aan het asiel aÍstaat moet een bijdrage leveren in de te
maken kosten van opvang lot een nieuwe eigenaar is
gevonden.

.le treÍt er vele treesten aan, daar aan het l-ioutmanpad,
Jroct en klein, jong en oud. En allemaal krijgen ze de
{ans orn ais de tijd daar is in een nieuwe omgevino hun
,,erdere leven door te breneen. Sommige zitten er al
errkele jaren, rnisschien wat rninder geliefd en minder
aandoenlijk rJan de diererr r{ie ai na een week of clrie wor-
Jen uitverkorem. Honcien zitten er genniddekl dertig
,lagen, en katten wel veertig dagen. Maar ook die lang-
olijvers biijven genieten van cie niet aflatende zorg van de
medewerkers van het asiel. Want het zogenaamde ,,laten

rnslapen" is er niet bij. Slechts in twee gevallen gaat men
rver tot deze noodgreep. Dieren die bi1 ziekte of na een
ernstig ongeval niet rneer genezen, wordt zo onnodig lij-
Jen bespaard. Daarnaast laat het asiel dieren inslapen
I e een potentieel gevaar opleveren voor de samenle-
,,ing. Alle beslissingen hierover worden in overleg met de
:lerenafis genomen. Een dier wordt dus nooit afgemaakt
:mdat er geen plaats is in het asiel. Mocht er geen plaats
z ;n op het Houtmanpad, dan zal een collega-asiel
;:vraagd worden het dier op te nemen.

-le Dierenbescherming verricht zijn werkzaamheden zon-
::r dat het daaruoor subsidie ontvangt.
l: Dierenbescherming wordt niet rijk van zijn activiteiten,
- ;3endeel, er is altijd geld tekort. Voor een Eroot deel is
:= .'ereniging aÍhankelijk van donaties, legaten, giÍten en
. : - :nkingen.
. == particulieren zijn bereid een donatie te doen, zeker
: s zrl goede ervaringen hebben met het asiel. Veel
:::' jven en organisaties'adopteren'een hok in het asiel.
*e: dier dat in het geadopteerde hok verblijÍt, wordt ver-
::rgd cp kosten van de sponsor. ln ruil daarvoor hangt
:: Cat hok een bordje met de naam van de gulle gever.
',1aar als elke vereniging kent ook de Dierenbescherming

leden, die met contributies en giften de goede zaak een
warm hart toedragen. Als dank ontvangen zij zes keer
per jaar een blad waarin het wel en wee van de
Dierenbescherming wordt verantwoord. U begrijpt het al,
de dieren hebben uw steun hard nodig en als u die steun
op welke manier dan ook wilt verlenen, een telefoontje
met de Dierenbescherming verschaÍt u de nodige inlich-
tingen over hoe u dat het beste kunt doen.

Asiel Haarlem:
Kantoor Dierenbescherming
Dierenambulance:
Vermissingsdienst:

023 - 524 44 43
023 - 534 34 40
023 - 524 68 99
023 - 538 33 61

Minder argeloos verliet ik het Houtmanpad, nooit gewe-
ten dat zoveel mensen met zoveel liefde dag en nacht
bereid zijn zich te bekommeren om onze dakloze viervoe-
ters.

Arjen Kuipers

60 jaar getrouwd
Onlangs hebben vrij namens de wijkraad een bloernetje
bezorgd b,ij de Íamilie De Groot uit de Bloemveldlaan
om hen te Íeiiciteren met hun 60-jarige huwelijksfeest.
ln deze wijkkrant wilien wij het echtpaar De Groot nog-
maals van harte gelukwensen met dit bijzondere jubi-
leum.

Kent u ook iemand in onze wijk die een bloemetje ver-
dient om een bijzondere reden? Wijwillen het graag
weten, zodat wij degene in het zonnetje kunnen zetten. U
kunt contact opnemen met één van de redactieleden (zie
teleÍoonnummers in het coloÍon op pagina 2).

Heropening tennis-
speciaalzaak Xander

Zoals u misschien opgevallen is, heeft tennisspeciaal-
zaak Xander aan de Ramplaan een metamorfose onder-
gaan. Er is een prachtige nieuwe pui in de winkel geko-
men en ook het interieur mag er zijn.
Xander, geÍeliciteerd met de geslaagde verbouwing!

Wist u ook dat Xander, naast zijn tennisbenodigdheden,
ook nog steeds de ansichtkaarten en het boek over het
Ramplaankwartier verkoopt? En voor het laten stomen
van uw kleding kunt u ook bij hem terecht
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
R ioleringswerkzaam h eden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Li, VNI

Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g.06 - 52'eZ +S Sg

[E
N. Tuindorpslaan 54, 2O1S HL Haarlem

-

\

A SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschildenrerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
. Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststraat 34, 2015 ,H Haarlem - Tel. (023) 524 g4 1 g

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

Drogisterij - Parfumerie

Bakker
tussen ZijlweE en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 - 527.74.00

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

X KORTINGSPASJES
* VERKOOP

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

Informatie:
Julianalaan 108, 205I JV O\,ER.\, : );

Tel. 023 - 527 11 18

Fax023 - 525 15 76

UNIE IIIIKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV

!

Ml0W

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLE}{ B \.



Steunpunt voor Ouderen
Haarlem Zuid-West
Van Oosten de Bruinstraat 2, tel. OZS - SS2 42 6l

Vrijwilligers gevraagd
Wijzijn op zoek naar mensen die aÍ en toe een ochtend
oÍ een middag koffielthee willen veizorgen voor de
bezoekers van ons centrum. Ook kunnen wij hulp gebrui-
ken bij het serveren van maaltijden op ma/wofur tussen
12.00 en 14.00 uur.
Wie komt ons team verslerken?
Tel. 023 - 532 4261.

Vriendschappeliik huisbezoek
Wij zoeken mensen die het leuk vinden om regelmatig bij
iemand op bezoek te gaan en/oÍ dingen met elkaar te
ondernemen.
Heeft u eens in de 14 dagen een paar uurtjes vrij en lijkt
het u leuk nieuwe contacten op te doen? Meldt u zich
dan aan voor het vriendschappelijk huisbezoek bij
mevrouw W. Warmerdam,
tel. 023 - 532 42 61.

Computercursus lJVord voor gevorderden
U kunt zich nog aanmelden voor de cursus Word voor
gevorderden díe wijstarten op donderdag, half april.
Kosten: Í 2OO; met en Í 225,- zonder Haartempas;
een handleíding kost Í 30,-.
Wijvragen f 50,- vooruitbetaling bij inschrijving.
Duur: 8 lessen van 1 uur.
Vooropleiding: combinatiecursus Windows 95 en Word
voor beginners.

Dansavond
Wijorganiseren een gezellige stijldansavond op maandag
van 20.00 tot 22.00 uur. Er is nog plaats voor enige
paren, maar ook alleen bent u van harte welkom.'
Kom gens kijken, de koÍÍie staat klaar!

Ouderen zelÍ aan het woord
ln een samenwerkingsproject van de ouderenbonden en
de ouderenwerkers in Haarlem Zuid-West, ondersteund
door de gemeente, willen wij u aan het woord laten over
hetgeen u bezig houdt in uw omgeving. Ouderen zelf aan
het woord is ons motto!
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de startbijeen-
komst op dinsdag 28 maart 2000 om 14.00 uur.
Wethouder mevrouw Van Viegen zal de middag openen en
u krijgt deze middag informatie over het doel en de opzet
van het project. Wij rekenen op uw komst!

HëHffiBHHffi
Er is weer wat te doen in de
speeltuin
Woensdag 1 maart a.s. komt Poppentheater Lorre naar
onze speeltuin met de voorstelling "Vreemd Spookhuis".
De voorstelling begint om 14.00 uur en is bestemd voor
kinderen van 4-9 jaar en de prijs is / 6,50.
Voorverkoop (alleen voor kinderen) start op 28 Íebruari
van 13.00 tot '15.00 uur. Telefonisch bestellen kan dan ook
op tel. 023 - 524 63 33.
Kaartverkoop aan volwassenen alleen indien er vlak voor
de voorstelling nog kaafien over zijn.

Speeltuin Overueen, Croesenstaat 51, 2Ol5 JK Haarlem,
tel. 023 - 524 63 33.
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BELASr/NGEN!

UW PROBLEEM ONS VAK
UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

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

Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem

@

BEL 023 ;5 241 .258

v.o.f. De

>>ELEKTROTECHNIEK<<

Leendert Meeszstraat 106
2015 jT Haarlem
Tel: 023-524 50 14

Fax:023-524 50 14

Mobiel: 06-22807918

Licht- kracht- beveiligings- en
noodstroo minstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- b ruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

o

C.STAPEL
o o

Corffure Exclusief
Stelt u prijs op

een persoonlijke

behancleling?

{-aat uw haar dan

eens verzorgen in
damessaion

"Coiffure Exclusief".

Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. l)ornseiffen , Hospeslaan 63 - Haarlem

Telefoon 023 - 5247279

voor kwa!iteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE

PIJNBOOMSTRAAT 98
2423 VV HAARLEM

Telefoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,

Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

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

0tÍ ts HII syitBoot y00fi oEB0tcH.tJI
GEZoI{D tE|(IER 88000

stNDS 19í I

Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buud van een van onze oude Bakkershuyzen woont

Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Gen. Cronjestraat 1 58.annex crc ssantene
Kntzingerstraat 37
lndischestraat g5

Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36. annex croissanterie
Zijlweg 24, annex croissanterie

lleemstede
Binnenweg 140, annex Konditorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaaisestraatweg 85

Overveen
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!,'
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Autovrije zondag
Zoals Baud Schoenmaeckers in zijn column al aankon-
digde zal er dit jaar wederom een autovrije zondag wor-
den georganiseerd door het Comité Autovrije Zondag
Haarlem op 24 september 2000. '

Behalve activiteiten in het centrum van de stad, hoopt het
Comité dat het evenement autovrije zondag in de wijken
meer navolging krijgt. Voor buurtcomités, wijkraden en
andere die aan deze dag willen meedoen organiseert het
Comité een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst
wordt gehouden op donderdag 30 maart a.s. om 20.00
uur in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
U bent van harte welkom.

Chemocar: Klein chemisch afval kunt op de volgende
data inleveren op de halteplaats hoek
Ramplaan/Rollandslaan (tegenover Dekamarkt) tussen
13.00 en 13.30 uur:
do. 16 maart
2a.17 juni,
do. 28 september
za. 9 december

Wist u trouwens dat u ook bij ArtiÍleur aan Ol Ramplaan
klein chemisch afval in kunt leveren?

Voor vragen oÍ reacties kunt u bellen met Carla
Warmerdam, tel. 023 - 533 46 96, lld van het Comité
Autovrije Zondag Haarlem 2000.

Breng kleur voor je deur 2000
Op de "groenkalender" van de aÍdeling Natuur en
Landschap van de gemeente Haarlem vindt u voor de
komende maanden de volgende evenementen:

15 Íebruaritot 5 maart:
Snoeiadviezen voor geveltuinen en
gevelbegroeiing
Inlichtingen bij de gemeentelijke
Groenraadsman, tel. 023 - 511 46 67

1 maart: Vanaf vandaag kunt u uw tuin
opgeven voor de nominatie voor de Haarlems Dagblad
Open Tuindagen, tel. 023 - 511 46 47.

25 en 26 maart: Groene ideeënmarkt op de
Stad skwee ktu i n, Kleve rl aa n g.

17 april: Eerste oriëntatiekeuring voor Haarlems Dagblad
Open Tuindagen in de wijken.

31 mei: Sluiting opgave tuinen Haarlems Dagblad Open
Tuindagen.

Afvalwijzer 2000
Een aantalwijkbewoners heett de aÍvalwijzer 2000 niet
ontuangen. U kunt deze alsnog aÍhalen bij de
PublieksínÍormatie van de gemeente op de Grote Markt.
Hierbij een beknopte samenvatting van de inhoud: in
onze wijk wordt op donderdag in de even weken de groe-
ne- en op oneven weken de grijze rolemmer geleegd.

Gelezen in de regionale kran-
ten
Nieuwbouw verzorgingshuis De Blinkert
in iuni klaar
VeËorgingshuis De dtinX"rt in het Haarlemse
Ramplaankwartier wordt opgeknapt. Liefst 35 verouderde
senio renwoni n gen worden door wonin gbo uwveren i gi n g
Haarlemveste, de eigenaar van de woningen, vervangen
door nieuwbouw.
Bovendien wordt het aantal verpleegplaatsen met deftig
opgeschroeÍd naar een totaal van 81 en krijgt het zorg-
complex zestien dagbehandelingsplaatsen. Begin juni
van dit jaar moet de bouw zijn aÍgerond.
Gisteren onthulde voormalig directrice van De Blinkert en
inmiddels bewoonster mevrouw De Groot een plaquette
die de nog te verbouwen entree moet opsieren. De huidi-
ge directeur L. de Hollander is tevreden met de opknap-
beurt van haar zorgcentrum. "Het vervangen van de seni-
orenwoningen was hard nodig. Een liÍt naar de tweede
verdieping bijvoorbeeld ontbrak." De nieuwbouw is vol-
gens haar ruim en geschikt voor gehandicapten. Het ver-
hoogde comÍort heeft echter ook zijn keerzijde. Kostten
de 44 bestaande seniorenwoningen 450 gulden huur per
maand, de huurprijs van de nieuwbouw bedraagt 1200
gulden per maand.
De dertig extra verpleegplekken en de zestien dagbehan-
delingsplaatsen zijn overgenomen van verpleeghuis
Janskliniek, dat zal worden verkleind. Alle plekken zijn
bestemd voor dementerende ouderen. De dertig ver-
pleegplaatsen worden zo ingericht dat de ouderen in
huiskameruorm worden verzorgd. "Het zijn als het ware
vier huisjes waar zo'n acht bewoners in leven. Net zoals
het Anton Pieckhofje", verduidelijkt Den Hollander.
De directeur vermoedt dat het een hele klus zal zijn om
voldoende personeel te werven voor na de uitbreiding.
Eerst probeert ze binnen de Stichting Hervormde
Diakonale Huizen, waaronder De Blinkert valt, personeel
te vinden. "Maar we hebben zo'n veertig vacatures, dus
zullen er ook mensen van buiten moeten komen."

Bron: Haarlems Dagbhd, 14 januari2000.
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Voor beter beeld en geluid...
. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer

'Sharp . 59n,
. TechnicsEIG EN SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tet. 023 sg2gzgl
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Je zult maar een houwgarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouwing brengt onzekerheden met zi(h me€. Gàat alles wel goedT Wordt het bouw
plàn wel pre<ie5 volgens aírpràak uitgevoeÍd? En wat gebeurt er alt
de (orre(te uirvoeÍing een vere.hil van mening hebt? Neem 0"","^t 

" 

)i f-
oeen riti<o, mààr een aannemer die u de zekerheid van een bouw gtifi.fif
garantie kan bieden. Daarmee wordt etke betofre een hard€ sarantie. C-A-nEÈ ïEn dat voo. maat Í 25,. U moet alleen het risi(o op de koop toenemen
dat àÍtes g€woon goed gèar. Meer weten over de bouwgaranr,",. n.-f'-
algemeen en onze staat van dienst in het bijzonderl Aarzel niet om even (onta(t op te nemen.

Vertrouwen is goed, een bouwgarantie is zeker.

W van der Linden & Zn
. Aannemersvan.estauratie-,onderhouds_ennieuwbouwerken

Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat,l, 201 1 il-1 ffn"ri.À, i"L,-óàS 531 76 44

Dick Bortels
Wogenweg j4ó _ Hoorlem

Íel.: 023-531 ó529
Lid StichÍing Leerwoorborg

Sinds 30 joor het vertrouwde odres bij u in àe buurt voor leer.
suede en Lommy

Di, t/m vrij, 10.00 - tB,O0 uur
Zo. t0.00 _ 17,00 uur

Mo uis

t/m 21.00 uur

Íoobgiere16-inetoÍÍoriebeDriii firrno Í1oifrnon

m
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Dok - Riolcringrwcrk, Lood- cn Zinkrrcrk, Soninoir - CV Gor . Warcr

Hendrik Roozentaan 16 2015 JN Haarlem Te1.023 5243472/5251003

bel voor meer inforrnatie of vrfrb1!ïende offerte.
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Grote Huis Elsrvout wordt
negentiende-eeuws paleis

Het G'-:: -- s :: -.1 arCgoed Elswout in Overveen
rlcr.i t: : - :. L =-, eense projectontwikkelaar
--^-- -L_:-:s::- :':=::,,,,: 'n de oorspronkelijk beoogde luis-
:=- l=,:-.,, .,e-: rr lB84, 11S jaargeleden, stilgelegd.
',a l= '::::-.a: e, over anderhalÍ jaar, wordt het paleisje
^-:: ^:,1:^: slde-eeuwse uitstraling verhuurd als kantoor
=t- =2' nternationale holdingmaatschappij.
'.,:a: Staatsbosbeheer eindelijk toestemming kreeg van
:-" gemeente Bloernendaal het hooÍdgebouw van de bui-
tenplaats Elswout te laten verbouwen tot kantoorruimte,
werden vorig jaar de voorstellen van vele tientallen
gegadigden noE eens tegen heï iicht gehouden" Al in
1992 werd het Grote Fiuis te kcop aangehoden, zo,n
tachtig plannenmakers zagen hier een mooie toekomst.
Daarna ruzieden Staatsbosbeheer en Bloemencjaal jaren_
lang over de bestemming van het pand. Wonen oÍ wer_
ken, dat was de vraag. Bloemendaal verloor.

Cobraspen krijgt het hoofdgebouw gedurende zestig jaar
in erÍpacht. Met als voorwaarde dat er gerestaureerd
wordt en dat de onderneming voor al het onderhoud
moet zorgen. Tot een jaar oÍ tien geleden was het
gebouw in gebruik bij de Zocherschool voor tuinbouw_
onderwijs. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog is dit
hooÍdgebouw Eeschikt gemaakt voor gebruik, Àadat de
bouw medio 1884, bij de dood van eigenaar Willem
Borski lll, was stilgelegd. Slechts de btritenmuren waren
op dat moment opgemetseid; met kalk werden gordijnen
voor de ramen van de lege huls gesuggereerd. Dan leek
het nog wat, daar op dat sjieke Elswout.

Tijdens de bezetting door de Duitsers werd de villa als_
nog min of meer voltooid" Het leger vestigde hier het
richtstation voor het aÍschieten van V1,s, vliegende bom-
men, op Londen. Deze aanpassingen en alle latere ingre_
pen voor het onderwijs zullen er de komende anderhaif
jaar allemaal weer af en uit gesloopt worclen. Cobraspen
wil het landhuis aÍbouwen, grotendeels volgens het oor_
spronkelijke ontwerp dat Borski al had laten maken. Dat
eeuwenoude plan vormt de basis van de huidige restau_
ratie.

Opzet van Staatsbosbeheer is, dat het landhuis niet te
veel publiek trekt. Cobraspen mikt op een huurder met
zo'n deftig tot veertig werknemers ,!an een internationaal
georiénteerde holding. Hier komt het absolute directeurs-
en topniveau, met voor elke directeur een eigen stijlka-
TÈ',,.

I : : i r-r,oment verkeert het statige pand echter nog in
==- -----atrsch slechte staat. Badkuipen vangen regen_,,:'.- _: re: r,idige dak hoort er niet op en wordt ver_
,.-==- l:t..a- r- n oÍ meer plat dak rnet een baiustra_r. :- :: -_'-a^:-:ei :p de vier hoeken. Het zeer ruime
0Ci':;S ,,, -'ll -:-S:: l

Binnen v,,c:ce- z a , _.i.-t en wanden gesloopt. Er
komen zalen, .a e- :z e- e-, trappenhuizen en kamers
uitgevoerd in laai-ie:e-: É- le-eeulvse stijl, zoals Borski
had bedoeld. VeeJ p a'e. a-:.rzeringen en antiek
behang moeten de oorspr:^(c ,k becogde, maar nimmer
venvezenlijkte sfeer alsnog 1l-e eren, Het bouwmateriaal

zal waarschijnlijk van ver gehaald worden: ,,Bewerkt 
mar_

mer is alleen in China nog betaalbaar,,,verwacht direc-
teur L. Prins van Cobraspen. Houten deuren worden in
lndonesië besteld.
Prins: "Dit wordt het mooiste wat we ooit hebben aange-
pakt. Een droom, een paleisje. Wij hebben geluk dat wij
dit mogen restaureren, de gebruiker wordt niet zomaar de
eerste de beste die de huursom kan betalen. Dit is echt
héél speciaal."

Bron: Haarlems Dagblad, 4 februari 2A00

Ramperties
Spelregels Ramperties

U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de vol-
gende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 2g betaalt u vooraÍ Í 5,-
(max. 5 regels) oÍ f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de{ekst.)
Niet commerciële mededelingen (oproepen, mededelin-
gen) zijn gratis.

flogmaals: Zangeressen gevraagd
50+ laat je horen!
Het koor Zeurenikske zingt niet 's avonds, zoals in de
vorige wijkkrant stond, maar op dinsdagochtend van
09.30 tot 11.00 uur in de Btinkert.
Wilt u eerst inÍormatie, bel dan met Jet Veldman, tel. 023
- 527 47 18.

Onderdak gezocht
Mijn Peugeot 404 Íamiliale nadert de respectabele teeftijd
van 40 jaar. Voor de mens is dat de 'midliÍe' leeftijd _ met
alle gevolgen van dien. Voor een auto is dat de leeÍtijd
van een hoog bejaarde. Deze auto moet nodig een dak
boven haar, hooÍd. Wie weet oÍ heeft een garage oÍ gara-
gebox te delen, te koop, te huur, te leen, te....
Neem dan contact op met Baud Schoenmaeckers, Denijs
van Hullelaan 17, Z01S GM Haarlem, lel: 544 2Z S4lS1.

Computerdesku ndige gezocht
lk wil graag een adressenbestandbpzetten in het databa-
se programma Acces. lk heb echter nog weinig ervaring
met dit programma en vraag me af of er iemand is Oie mil
hierin wegwijs wil maken.
Hetty Kostense, tel. 524 81 19.
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Eetcafé
't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

Gezellig oud-Hollan dse sfeer

Uitstelzen de keukten

7 dagen per weeh geopend

Ook zaaluerhuur

Ramplaan 125, Haarlern
telefoon: 023 5240532

,2015 HL Haarlem, tel. + fax : 023 5 246 313
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NTWERP & REALISATIE
erk/logo) . catalogi . advertenties

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering: 50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

BeI voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 4l

adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR HAARLEM
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