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l,i"n vrijkraad is meer dan alleen een organisatie voor
I burenhulp. be.jaardensoos of kinderoppas. Sterker
lzelf s: een v;ilkraad is in cle eerste pl-aats een organisatle v?n r,ïirkbewoners, die de bevroners lneer invloed.
DEGEMBERlgEO
v,,rl geven op overheidsmaatregeJ-en die voor de wijk
JAARGAIïIG 1
van belang zijn. tigenllk is een wijkraad. dus bovenal
NI.'MMËR E
een inspraakorganisatie. relangrijk voor de bewoners,
maar ook voor C.e ge:rreente. ,,yil je als gemeentebeEEN WIJKRAAD§ stuur de juiste beslissingen nemen, dan probeer je
imners zoveel inogelijk rekening te hou'len met wat de
UITGAUE
bewoners er zeLf van vi-nden.
Het gemeentebestuur Liecht daarom veel waard.e aan d,e
redoktie
informatie die de wijkraden aandragen. Daarbij is het
J. W.DUBBE
natuurl i,lk zaak dat. die informatle betrouwbaar is. u e
Dickmonsstroot 41
h.ebt nÍet veel aan een wijkraad die zonder iuisteren
2t 3360
naar ziin bevroners al1een zijn eigen mening geeft.Vandaar dat het gemeentebestuur van een w:jkraad eist
voorzitter
dat hij op een dergel'r.jke manier te werk gaat en zich
A.PMarsetje
daar bij geruggesteund weet door een schrÍftelijke
D.v.Hulletqon 30
241028
steunverklaring van de bewoners.
De bewoners moe.ten dus zeggen: okë, j_k vertrouw het
sekretorioot
behartigen v:n mijn (v;ijk-)belangen toe aan déze menPv.d"Horn
L.v.Datetoqn 4
sen die samen de wijkraad willen vormen, en Ík ga ooi<
243165
accoord met de werkwijz-e die ze daarbll willen hanteren,
Een soort verkiezing dus,
penningmeesteres
G.Stoel^tie
Sommige wijkraden vinden die poespas onzin. Als de beDickmqnsstroot 22
woners one niet prulmen, oan merken we dat urelozeggan
243128
z,e. l4aar dan i-s het 'ce laat, vindt het gemeente-bestuur.
'1 rourJens, een cl-ub die
burenhulp
Je a}-leen via een soort .ruikskontooruren:321+?61
oproer kunt wi open., dat doet nou niet bepaald demootle uren
'
uratisch aan.
Jettn Montel 242A76
Winnie Korremons 214269 In het Ramplaankvrartier maken de wijk:.aad.mensen er geen
gehei-m van dat z,e zoveel mogelljk samen met de bewoners
oppqscentrole
de probremen zullen aanpakken. redereen kan meedoenrook
Emmy Veóeek 2ti73l+
wie vindt dat het anders moet. lln natuurlljk komt er een
verkiezing. De wiikraad zal zorgen dat u weet waar u aan
tce bent al.s Lt over een aantal maanden gevraagd wordt
of U er mee instemt dat deze mensen op deze maníer rnet
wijkverpleegkundige
I
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hoofd bureau wijkraadsaangelegenheden.
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Met uw steun,onders niet
Vqrens op osfolt
Wijkroodsvergoderingen
Openbore wijkroodsverkiezingen,FEESï
10 Nijlgonz€Ír : rnooi! Toch ongewenst?
11 Disco
12 Burenhutp / kerst-in
12 Grqtis berichten
13 De wijkrood? Even voorste[ten
14 Een wijkgebouw?
14 Romploonkwortier in groter verbqnd
15 Opposcentrole
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De wr.lkkront ptootst olleen wilkgebonden ortiketen
en medeIingen
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden
Wi1kroodsortike{en moeten opgenomen worden
De 2"secretoris von de w ,;xrood rs redqkteur en

verontwoordeti.lk voor somenste..lng, odvertentie-

verkoop en produktie von de wLlk<ront
De outeur von een ortrkel of rneqece. ng bt;ft verontwoordelr..lk voor de inhoud ervor
Het doge[i1ks bestuur is veront''r'ccr:ei,< voor de
uitgove von de wi1kkront

lOvelgens is de voorzitter von de 'w ;xroee .'e'on'i:woordeii,lk voor olte ondere publict+.ei: e' o"ccQ
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Vlaamseweg
Tel. 243283
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Let op de volgende
Wasautomaten, drogers en striikmachines belangrijke punten:

,rnèt iets beter

Wasautomaat 691 en 692,
trommelinhoud 472-5 kg.
Met intervallen centriíugerende trommel. 800 en 1000 toe.
ren per minuut.
Geruisarme en rustige Ioop.
Geschikt voor in. en onderbouw.

o
aèí

++tt ',

n

Íestatie,

aliteit en
techniek.

O Meest energiebesparend
O Kemakeur
O Probleemloze machines

oUitstekend resultaat bij duitse
warentest
O

Uitgekiende programma's

O Ruime keuze uit verschillende

uitvoeringen
oRedeliike prijs voor zó'n kwaliteit

Komt U dit apparaat bekijken en
laat U deskundig voorlichten bij
Uw oííiciële Cordes.dealer:
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Reparatie-oPdrachten
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Telefoon 023'24 43 64
Kantoor en magaziin
Ramplaan 50

WASMACHINE SEBVICE Distrikt Haarlem
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DAGBOEK UAN EEN WIJKRAADSAKTIE

UAPENS OP ASFALT?
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'r''' rneesten van U zal het niet ontgaan zijn dat de V/ijkraad geprotesteerd heeft bij de Gemeente Haarlem tegen de illegale verhardin6 van een terrein aan de Vlaamseweg, (Ptantanova). Hieronder
volgt een kort dagboek van het gebeurcn,
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Citeert Haarlems Dagblad C,D.A. Gem.Haadslid Ina Jonkergouw, die
in een commissie vermeldt dat er popuLi-eren gekapt zljn ten behoeve
van de aanleg van een il}egaal parkeerterrein aan de Vlaamseweg.
Naar aanLeiding van deze uitspraak en een aantal binnengekomen
klachten, begint de wijkraad (commissie Ieefbaarheid) een onderzoek
2-r0-Bo
Aan de hand van de verzamelde gegevens vrordt in de openbare víUkraads vergadering besloten tot het zenden van een brief aan B en W,
fn deze brief vrordt het illegaal zïn van het terreln benadrukt en
het opbreken geiiist. Gebleken u,as namelllk dat op het terrein een
agrarische bestemming rust, en bij de Gemeente een ontheffing niet
ï,as aangevraagd. Een dergelijke ontheffing kan ook niet op de goedkeuring van de wijkraad rekenen aangezien het een storende aantasting van het landschap betekent.
6-10-80
Haarlems Dagblad besteed rulm aandacht aan het wijkraads standpunt
en de Gemeentelijke stellingname.
ts en W b,leken nameli.jk inmiddels de eigenaar van Plantanova voor
14-IO-tBO om een afdoende verklaring voor de aanleg te hebben 8evraagd. Tevens bleek de Gemeente al tijdens de aanleg gewaarschuwd
te hebben, dat het terrein mogelijk zou moeten worden opgebroken.
I4-10-BO.
De Gemeente acht het anturoord van Plantanova onvoldoende en gelast
de verharrling van het terrein voor of op 14-11-'BO te verwijderen.
iqocht Plantanova hier in gebreke blijven dan zou de Gemeente dit
op kosten van Plantanova doen. Hiertegen is -het bedrijf inmiddels
1n beroep gegaan op basis van cte AROB (adm.rechtsspraak overheids
besluiten). Op basis van het beroep kan het terrein voorlopig niet
vrorden opgebroken,

1

6

il r5-ro-Bo.

De uriikraad rnerkt dat lantaarnp'rIen op het terrein geplaatst vrorden;
er yrordt een protest telegram aan de Gemeente ver;ronclen.

:\

1,5-r0-80
Haarlems Dagblad besteedt ruime aandacht aan het telegram. Uok de
antvloorden van Plantanova en de uemeente vlorden besproken.

!

17-10-80
De eigenaar van Plantanova (Hr.l,ammerse) stuurt een brief aan de
voorzitter van de wijkraad en nodigt hierin de wijkraad uit tot een
gesprek waarin hij opening van zaken wit geven.

:l

4-rr-Bo
Met een 11 man sterke delegatie van het dagel'ijks bestuur en d.e
conmissie feefbaarheld vrordt een bezoek gebracht aan de Hr.Lammerse
deze geeft een uiteenzetting van zijn plannen:
De. verharding zou noodzakeliik zijn vanwege de drassige grond.
De indeling van het terrein zou er al-s volgt ui-t gaan zien {zie

schetsje).
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SCHETSMATIGE WEERGAVE VAN DE DOOR PLANÏA.
NOVA AAN DE WIJKRAAD
VOORGESPIEGELDE PLANNEN MET HET ASFALTTER.
REIN AAN DE VLAAMSE VEG

rnet bietzen tropsgewus
verhoogde sierbeplontingsstrook
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doorgoonde weg

met bietzen op het osfott
gebouwde bedden woq.rin
ptonten ter verkoop worden
oongeboden,een deel dient
voor experimentete kweek
von inheemse vqrens op
hydrocu ltuur in ge'Ísoleerde
en verwormde bqkken
verkoopterrein voor tuinmoteriolen
de wijkrood staot niet goront voor een
in detaitof verhouding juiste weergove
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Aan de rechterzilde 16 parkeerpl-aatsen en een doorgangsweg.
Aan de li:rker voorzijde een grool aantal bakken voor de verkoop van
pl-anten en het experimenteel kvleken van varens op basis van hydro
cul-tuur in verv,rarmde bakken.
Aan de linker achterzljde, (v.d.voorzijde gescheiden door een weg)
een gedeelte voor de verkoop van dlv. tuinartikelen (voornamelijk

Gres-tsielsen).
De groenstrook (talud) aan de Vlaamseweg wordt trapsgewijs verhoogd en beplant.
net terrein wordt builen verkoop-uren afgesloten door een hek,
Ook bleek de nr.Lammerse een aanvraag voor een immense kas te
hebben ingediend, die strekte van ongeveer zljn huis tot aan de
Randweg rnet een hoogte van ruim B meter, dit is door de Gemeente
afgev,,ezen, er loopt een beroeps procedure tegen deze afwijzing.

t:
I

Diezelfde dag berichtte de Gerneente ons dat voor het plaatsen
van lichtmasten geen vergunning vereist is.
6-1L-öO
In d'e openbare wijkraadsvergadering wordt verslag gedaan van het
gebeuren i-nzak-e Plantanova.
Ook brengt de delegatie die Plantanova bezocht heeft de mening
naar voren dat mocht de Hr.Lanme::se de door hem gepresenteerde

plannen ultvoeren, deze op zich, geen onaangenane indruk maken.
Eea afdoende lnzicht in de toekomstlge situatie achte men echter
op dat moment niet vrerkelijk mogelijk.

Slot-conclusle van de wijkraad was dat men slechts nieuwe on,twikkellngen af kon wachten en dat men d.e verdere gang van zaken
nauwkeurig in het oog diende te houden.
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ANDERE DATA !:

WIJ KEAADSUERGADEH I NG EN
De openbare wllkraadsvergaderingen van december en januari woraent'
niet gehouden op de eerste donderdagen van die maand.en, i4 dec"r-{ïï
oer is immers inpakavond en op I januari heeft U ook wel wat i
-4È
;Ë. anders te doen. Noteer ciaarom de volgende data in Uw agenda: {"
l1 decernber en 8 januari (aanvang 20.Jo uur, Ramplaancafé). In {1}
DLcember wordt o.m. gesproken over jeugdorvang, leefbaarheid
ifi
(verkeer, bouwplannen, natuur) en een wijkgebouw.
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RKIEZINGEN

FEEST IN HET RAMPLAAISKWARTIEP

I

ItIk heb nooit een stem uitget,racht en toch zit er een wijkraad
Da xens mjj ! Dat kan loch nlet ?
Herkent u zichzerf in zotn uitspraak ? Een beetje gelijk rijkt u
dan wel te hebben,maar een kans om d.e i-nstal-lering van d.e wijkraad
i.o. te beinvloedenrof t,e voorkomen heeft u zeker ook gehad.
rrnmers: er is een argerneen uitgeschreven vergadering geweest,
waar de oprichting van de v;i,jkraad aan de ord.e was ? lllettellik gezien i-s daarmee voorJ-opig aan de minimum-eisen vol_daan.
0p die zelfde vergadering lC me1 1980 vrerd echter ook besloten,
dat er algemene verklezi-ngen moesten worden uitgeschrevenren wel

uiterlljk december 1981.
De wijkraad

i. o.

heef

t voorloplg besloten

d.eze

verkiezingen in

mel lgSr,voorafgaande aan de kamerverkiezingen, te houden.

ZO IryERKT

DAT:
Zotnu verklezing wijkl in vreinig af van b'qjvoorbeeld gerneenteraadsverkiezingen. u krijgt een stemkaart, er is een officieel stem*
bureau, u moet 18 jaar of ouder z\ln en de kandidaten worden
vooraf bekend gemaakt. roch zjjn er belangri,ike verschill_en: u
kunt niet op partr-ien stemmen, inwoners zonder de Nederlandse
national-iteit kunnen een stenkaart aanvragen en inplaats van op
i-ndlviduele kandidaten.te stemmen, wordt u ,eisschien gevraagd op
kandidaatgroepen te stemnen. De groep met de meeste stenmen wordt
dan wijkraad. staat in zo een gevar slechts één groep kandidaat,
dan moet er toch gestemd worden. Er is nameliik een verplichte
mlnimum opkorast van ao% nodig om een wijkraad te mogen verkiezen.
FEEST
zal op de verkiezingsdag van alles moeten gebeuren om urr
aandacht te trekken. i,vat er precies gaat gebeuren weten we nog
niet, maar we denken vaag aan een oud.erwets rrstraatfeest', in het
afgesloten zuideliike deel van de Rampraan. Heeft u ideeijn ?
schrrlf ze op; stuur ze op ! wilt u zerf wat doen: auziek makenl
spelen organj-seren ? Meldt u aan ! Denkt u al-s bedrljf te wirlen
deelnemen (misschien 1s een soort braderie mogelijk) ? Bel de
wiikraad ! Kortom' we gaan als Ramplaankyrartier de naam van sufflg,
ingedut dorpje b'Lj de Brouwerskol-k afschudden ! A1s U maar meewerkt
Daarom

t-enminst

e.

fdeeënbus = Lambrecht van Dalelaan
I
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N IJLGANZEIU : MOOI ITOCH ONGEWENST?
. lffij#

.fiiti4,ry* ;:lt,,,a*S§,&,.;ffi.A d;,q!ï,ha;*È
Er wordt de laatste tijd heel waL af gepraat over de nijlganzen, die
op de weilanden bij Elsrvout zitten, of liever gezegd gezeten hebben. rr gaat een gerucht dat ze door staats Bos Beheer (sBB) afgeschoten zouden worden, maar wat 1s er nu eigenlijk aan de hand,
rat zijn nlJlganzen eigenlijk ?

-§S*t'61".911{§1;;S1

-&@e,i$,,.'.*':s;:S:tà,W:ti.'*i.,,ri:W.*

Nijlganzen waren tot voor kort i-n Nederland all-een te zien in
dierenparken en hertenkampen e\ze. Ze komen in Nederland en i-n
feite in heel Europa niet ln het wild voor. De naan zegt het a1:
ze zijn afkomstlg uit Afrika: het gebied waar de i'ltjl stroomt en
vandaar tot in Zuid Afrika. Vanuit hun gevangenschap in hertenkampen en dergeliJke ontsnappen geregeld exemplaren en het is gebleken dat ze het goed kunnen uithouden in onze omstandigheden
hier in Nederland: ze overleven de vrinter en sinds kort broeden
ze met Eucces.
l,Íensen, die zich'beroepshalve met het beheer van onze natuurgebieden en de planten en dieren daarin bezighouden, begi-nnen
zLch zorgen te maken. Ganzen zijn in het algemeen nogal agressief
(ze worden nlet voor niets vaak a1s r'ïraakhondlr gebruikt) en nijlganzen zijn daarop geen uitzondering. z_,e hebben veel voedsel nodig
erl ze hebben de neiging hun konkurrenten, buren te verjagen; dat
wil zeggen dat, in het geval van de ni,jganzen, de i-nheemse vogels
(eenden, onze eigen wilde gayLzen, de weidevogels) in de verdrukking kunnen komen. De natuurbeherende diensten zouden de n\j}ganzen-situatle (de, verspreiding en de toename van de aantallen)
graag in de hancl wi-llen houden.

heeft aI vaak problemer, veroorzaakL ln het evenwicht in
de natuur door vreende, exotlsche diersoorten ergens ln te voeren.
Vaak zijn er dan geen natuurlijke vrJanden, waardoor de vreemdellngen
tot een plaag kunnen uitgroeien. Denk aan de enorne konfinen- en
nouizenplagen in Australi-e; in Duitsland zijn tegenwoordj-g wAsberen
bezlg een plaag te wordenl op lJslarrd vreest men d.e nertsen, die
verv;llderen en 1n eigen land hebben we als een goed voorbeeld het
De nens

probleen van de blsarurat, Dit zjjn allemaal gevallen van zogenaande
faunavervalsing (het invoeren van vreemd.e diersoorten) rdie een
verstoring van het.natuurlijke evenvricht veroorzaakten of erger
riaakten. soms werden zulke soorten a1leen voor de wilde dierenof iilantensoortén een rpobleem, maar vaak ook voor de mensen zel-f.

,.,

.

ít
il llat is

er nu in Elsvrout aan de hand ?

rn de hertenkamp loopt een kop'rel-tje niJlganzen rond dat tam is'
gevoerd wordt en dat niet kan wegvliegen. l'laar ook in de verzameling van de heer Brandvrijk (bij Kraantje Lek) ziíLen er een
ste1. De SBB-beheerder van Elswout, de heer 0p rT Hof, heeft met
ziin medevrerkers gemerkt, dat één zo rn paartie dit seizoen maar
l-iefst turee broedsels van e1k 6 à ? eieren heeft Eroot gebracht,
en dat terwijl tot dan toe het broeden helemaal nog niet gelukt
$/as. Als je met zulke getallen gaat rekenen, dan kom je al snel
tot angstaanjagende hoeveelheden, dat is gemakkeliJk te zlen (Lz
à 14 jonge beesten per paar per jaar, dat is spreekwoordelïk bll
de konijnen af ). Men begon zich blj Elswout bezorgd af te vragen
hoe deze toestand in de hand te krijgen. E6n van de mogelijkheden
zou geweest zijn het gevreesde schieten; schietenr- dat moet
gezegd worden -, doet men bll sBB ook liever niet dan wel. Intussen heeft het probleem zich vanzelf opgelost, voorzover het
Elswout b,etreft dan wel te verstaan, want de hele Sroep jonge
exemplaren is sinds kort spoorloos verdwenen.
voor het leven van het koppel-tje in de hertenkamp en de
exemplaren van de heer Brandwijk hoeft niemand zLch zotgen te
maken, d,ie wOrden nog steed.s gezien als een welkome verfraaing
van het landgoed Elswout.
l{ïJS,
Kommissle Leefbaarheid.

HANS DEN

DISGO
Hii'«s.:É{gfiÉhcr..i§-sFÉ"g* ,+b-§IrÈ}Ïs'Yb-*§Él§b.*Ï»-BÏÈà-Biàa-B*à"§b'Birà'tsËs'*
De vrjjkraad kreeg trlachten uit de wí.1k over een rtdiscorr in het
speeltui-ngebouvr aan de Croesenstraat. rylen vOnd het o.a. OnbegrtjpeliJk dat de wljkraad sommige ki.rderen uit de lvlik weigerde,

tervr\jl jeugd uit de Leidse buurt toegang kreeg.
Anderen begrepen niet dat de wijkraad zorn lawaaierig gebeuren
midden in een woongebied liet plaatsvinden.
De vrljkraad echter heefb absoluut niets met deze disco te maken'
De verantwoordel-§kheid voor d.it gebeuren ligt uitslui-tend
de. s peeltuinvereniging rr0verveenrr .
F
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Donderdag I oktocer j.1. heef c ,ie 3urenhulp een avonci gehoucii:n
in het Dienstencentrum aan de oosten de uruljnstraaL on de kontakten met de medewrkers weer even aan te halen.
uet blljkt toch altijd weer nuttig om wederziJds informatie uit te
wisselen - deze keer over de gang van zaken van het laatste
half jaar, waar U overigens in de eerste I'w\jkkranttt over hebt

kunnen lezen.

KERST
IN
Verder heeft de 'rBurenhulprr nog een kort berichtje door te
geyen i.v.m. de komende feestdagen.
In de R.K.Kerk te Bloemendaal wordt een rrkerst-inil georganiseerd,
waarb\j iedere buurtbewoner uit het Ramplaankwartier van harte
welkom 1s.
Deze itkerst-in'r zaL plaatsvinden op de

le kerstdag en wel van
tr.3o uur tot 12I,oo uu. Voor vervoer zal gezorgd worden.
WiIt U meer informatie over dit 'rkerstgebeurenrr dan kunt U bellen
met: Jetta Mantel, tel.242076.
VRAGEN?
i{le meer informatie wil over de Burenhulp, zich wj-I opgeven als
vrjlwillig(st)er, of assistenti-e nodig heeft, kan altijd terecht
biJ Jetta Mantel, tel .242076 en \Vinnie Bartlena, LeL.244259. 0p
werkdagen wordt het tel-efoonnummer van het Dienstencentrum Zuid
ï[est aan de van Oosten de trrui]nstraat (teL..32426L) geadvj-seerd.
Bewoners van het centrum voor ouden van dagen ttDe Blinkertrr
kunnen het best bellen met mevrouvr Oosterhuis. Haar telefoonnummer Ls 242630.
Ook tfidens de beide kerstdagen zijn Jetta Mantel en V/innie
Bartlema berei-kbaar.

GRATIS BEBICHTEN
Familie-b'erichten worden gratis in dit orad geplaatst. Ook KOkTE
berichten van verenigingen of instellingen in de wljk worden belangeloos opgenomen, De vermoedelijke volgende verschijningsdata
zijn: / februarl, 11 april en 6 juni. De kopij-inzending sluit
steeds J weken daarvoor.
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IN DE WIJKKRANT ZULLEN WE U DE KOMENDE MAANDEN VOORSTELIEN
HEN ZULT U MET DE DAGELI.JKS BEAAN DE WIJKRAADSLEDEN VAN.KENNISMAKEN
IN D íT NUMMER EN DE
STUURSLEDEN UITGEBREIDER
FEBRUAR I-UITGAVE. KRIJGT U ECHTER NIET DE INDRUK DAT ZIJ Z OVEEL
MEER WERK VERZETTEN ALS DE ANDEREN. IN M EERDERE COMMTSSIES
WORDEN STILZWIJGEND BERGEN WERK VERZET

VOORZITTER
Paul MarseIje.
leef tijd fO jaar.
Gehuvrd, een dochter.
Beroep: Vormgever bij de Rijks-geologische dienst
Hobby: Muziek.
Tot voorzitter van de wljkraad i.o. gekozen, gezj-en zljn
bestuurliJke kwallteiten, welke vanaf het eerste moment
naar voren kwamen
In zijn vr\le tijd, welke na het aanvaarden van het voorzitterschap beperkt is geworden, schrijft h\i muziek en speelt gitaar,
en probeert eniSe leerllngen deze kunst ook bij te brengen.
Het social-e gevoel en de druk van anderen, hebben hem het
voorzitterschap doen aanvaarden.
Moge hli, tot aan de verkiezi-ngen, en dan mogelijk voor een
vaste periode'het werk in de wi,ikraad, dus voor ons a11en' met
plezier blijven doen.

SECRETARESSE
Paula v.d.norn.
leef t 1id 32 jaar.
Gehuwd, een dochter
Beroep Onderwiizeres; hobby handwerken'
velen va.n u zullen haar herkennen als voornallg onderw\lzeres
van de Beatrixschool. Daar zli en haar man overtuigd waren van
de noodzaak kinderen 1n nood te helpen, besloten zij een kind

uit de derde wereld te adopteren. om zich volledig aan de
opvoeding van dit kind te kunnen w\jden, heeft zíj haar werk
als ondervrijzeres van genoemde school opgezegd'
De overgang van een fu.Il-time baan naar het huishoudelijke
werk gaf haar meer vrije ti.jd, die z4 zinvol vrilde bestedent
d.it deed haar besluiten de taak van het secretari-aat van de
ylijft1aad te aanvaarden.
voor ons is het prettig te vreten dat dit vierk bij haar in
goede handen is.
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il PENNINGMEESTERT]S

Mevrouw G.Stoeltie-l.'Iackor.

leef tijd 66 jaar.
Gehuwd, een dochter, twee zo0ns.
gep:nsioneerd als :,ledisch secretaresse "
Eobbyts; Borduren, lezen, reizen.
Zij kwam op de oprichtingsavond om eens te horen of die wljkraad
ln deze buurt, nou we1 zo nodig was.
Ze u,erd zover overluigd, dat ze de functie van Penningmeester
aanvaardde" GezÍen haar administratieve ervaring is deze post
haar ten volle toevertrouwd.

KOMT EH EEN WIJKGEBO[.IW?

ffi
*

a

Over die vraag wordt gesproken op donderdag 11 december in de
opkamer van het Ramplaancafé laanvang 20.3A uur)" U weet dat er
een algenene rondvraag ie geweest vorige week. De resultaten
zu11en op die avond bekend lyorden gemaakt en besproken. Er zal
een advies worden opgesteld aan de gemeente. Ook U rrag er over
meepraten als U kont.
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RAMPLAAruKUUAHTIEN lN GROTER UEHEANO
It Ramplaankvrarti.er is geografisch een onderdeel van het stadsdeel zttid/zuLd*iïest. rn dit stadsdeel vindt eenmaal per 1] maand
een overlreg plaats van groepen en organisaties u1t zuidlzutd/íest die bezlg zljn met vergroling van we1-zsn.
De burenhulp organisatie is vanaf het begin betrskken geweest blj
het stadsdeer overleg zuíd/zuLd-ïi est. op deze bijeenkomsten 1nformeert men erkaar over zijn actlviteiten en welke problemen
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*

daarbij optreden.

inventarisatie van de vele gegevens is met steun van de
§tichling tllelzijn Haarlem ( S .,r .tt. ) een boek je samengesteld geti_
teld; " ',ïie en waar Ln ZuLdlZuid-S/est
Behalve een o'osomming van organisaties -ïiaaraan ook de wijkraad
Ramplaankwartler zijn bijdrage heeft gereverd- en vermelding van
adressen geeft, tret boekje informatie oyer de bevolkingsopbouw
van de betreffende wijken; onder meer blijkt er uit een vergrszÍng
van het xamplaankwartier.
Na
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DE OPPASCENTPALE
IHET PUNTENSYSTEI]M
is niet haalbaar gebleken; slechts I bewoonster meldde zich
OPPAS

TEGEN

aan.

BETALI}IG

begint aardig te lopen; er hebben zich al heel wat jongelui
in de leef tijd van 15 tot l-9 jaar gemeld als It oppas rt. Om dezen
nlet continu te belasten is uitbreidi-ng van het aantal oppassers
gewenst, Ook andene bewoners zijn welkom als oppasser (ster;.

Deze

BIJDRAGE
de telefoon- en admierstratiekosten voortvloeiend uit de
bemiddeling te dekken wordt met ingang van 1-l-f981 van de oppasbehoevenden een bijdrage van Í IOr-- per kalenderjaar per gezin
gevraagd; te betalen blj het maken van de Ie afspraak; treedt men
1r de loop van het kaLenderjaar toe dan is rnen voor dat lopende
kalenderjaar een evenredig deel verschuldigd.

um

EMMY VERBOBK.
E . G.

tr

BIJ].ISDORP.

VOGELHOSPITAAL

UORST-I'HIJWILLIGERS
OproeB

via stadsdeel overJ.eg Zuïd/ZuLd-$/est:

'rVogelhospitaal Kleverlaan (bij de stadskweektuin) vraagt
rs winters en in het bljzonder tiJdens strenge vorst vrijwilligers ondermeer om brood te snljden voor de vogelsl'
a
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Miin geldvia de bankgirobii
de Nutsspaarbank West Nederland
Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen'
mijn veriekeringen en de hypotheek op ons huis.
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
an twoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via mijn bankgiro laat lopen is mooi
meegenomen.
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VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looo/o SERVICE:

BOLLAXD

Gazelle

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATíES
o ALLE MATEN BANDEN

Juncker

U

hankwryderctijtl

. ONDERDELEN

o TOEBEHOREN
ook voor olÍc soorten Philips gloeilompen,

Vesting

T

.L.bttizen en elektro-moteriool

A.G. DE

HAAS

RAMPLAAN

46

TEL 24 05 53
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grotq sortering
Vloerbroden

a

soorten
bruinbrood
o elke week reklame
vln qebak.koek
en chocolade
o12
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