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16 MEI ZET DE WIJKRAAD, IN

UIT HET RAMPLAANKWARTIER,

SAI.4ENWERKING

EEN SPEKTÀKEL NEER WAARAAN

PLEZIER ZULT BELEVEN !
}IAAST EEN BRADER]E ZIJN ER KINDERSPELMI EN U KUNT DÏE DAG, ALS U
TAMPLAANKWARTIER \|J0ONT, 00K EEN NIEUi'JE I!/IJKRAAD KIEZEN,

IN

U

HET

n-braderie

!

{MBACHTIN, ARTIESTEN, LEKKERE HAPJES

\latuurliJk vindt U op de braderie de vertrouwde wlnkeliers en tuinbeirilven uit het Ranplaankwartier met talloze speciale aanbiedingen. Maar
:r is veel meer. U kunt praten net I{aarlens Dagblad journali-st nans
[nvernizzl, di.e zaL laten horen dat hii ook muziek kan naken.
I kunt likeur vragen over Uw portie poffertjes uit de oud Hollanse kraam.
Ir ziJn kunstenaars, die U hun produkten tonen, zoals Foppe Danave. Een
rude vakman laat zien. hoe Je bijenkorven vlecht, terivijJ- daar vlak naast
een echte raat met bijen tussen glas te zi-en is. Loop even met ons door:
)aar zit iemand potten de draaien, kant te klossen, te spinnen !
(INDEREN

I hoeft zich nlet te vervelen. uw kinderen trouwens ook niet. Ze kunnen
van tienen tot viJven bfi talloze aktiviteiten terecht. Lees het proArarutra
uaar ! NatuurliJk presenteert de wijkraad zich in een kraam. I"laar ook
{mnesty International, t'oster parentsplan, de peuteropvang Croesenstraat,
i,O.S.kinclerdorpen, de Literaire Instuif Haarlem en de stichting V{ereldrinderea komen langs.
)nder de deelnemers zi,jn meerdere w§kbewoners met hun hobby's vertegenroordigd. U zult verast zijn rat er in Uw dorpJe tussen tuinen en duinen

[e beleven is

!

ROMMELMARKT.

[r1e klnderen uit de ongeving nogen ronael verkopen op de Braderie.
2eHands-strlpboeken, redeliJk oud speelgoed, noetr maar op. IIie op de romnelaarkt r1l staan kan op 16 uei vanaf 9 uur otr een plaatsJe vragen bij de heer
)ubbe of de heer MarserJe, in de Nutsspaarbank aan de Raapraan.
TEEH ER DE

TIJD

VOOR EN KOM OP

16

}TEI

L

I (DI
10-oo uur

Opening braderie,
opening
- --e stembussen.

1o.oo-U.oo uur PAARDRT,TDEN.
plantsoen

de Ramplaanwinkels.
Kinderen nroo"
lelding een rj-tje maken
de ]
op éèn
zrge
paarden
van Govert Brandi.;ijk (manege van
""rr"::::"-::::"
lust)' Kosten 1o cent.
Duin_

rc.Jo uur

OPENINGS.TOESPRAAK

lO.lo-16.fo uur

HARRY

PRENEN.
Plantsoen voor de
RamplaanrinkeLs.

BA.LLEN cOOIEN

_

GRABBELTON.

In de kraan voor Rollandslaan

I?. Kosten LO ceat.

1o.ro-r6.ro uur

:ïrff

II.oo uur

De jongsten kunnen
voor r0 cent lets lekkers
bU mevrouri van Vliet
bestellen
en haar helpsters.
Hiervandaan ver_
trekt ook de ponykar
ieder uur.

:";_rï;rrll*ro.r.

PONTKARTC3i{T.

Ben ritje uo()r
Feuters vanaf de co-opv'a schoonoordr.aan,ríoord""
en Leenderr r,{eesz_
srraar

r.,d, .:ï::';:::T:,Raaplaan

::ï:lï;,

:;ïïïiï:.

l:.';"
zelf en een v erfrissinS'
ze mogen er een tekening
Daarna r;den
..
ak r i vi t i r ,,"

"'o,'ïi;.lJ::rffi
straat. 0pgave
ter plekke.
e

-

i . co-lZ, oo uur

.

naken.

:rr:,.:::ï;,:; ï":

:"_

KUSSEN-GE',r jC:,TEN

Op het

12.oo uur en
1J.oo uur
15-oo-15. oo uut^

pla::soen voor de
Co_op worden kussengevechten
paal sehoucen. voor
deze afval-comperirie
ï.;:; l.-tril::eeren zích
vooraf opglyen bij onderstaande
adressen.

-

DOI,IYKARTO'HT.

zie 1l.oo uur.
í:iT

ILT

LO

pEN-BLC

K

Ltl

p

iIN

.

Op de Ramplaan tussen
de plantsoenen,
Cpgave ter plekke.

over hindernissen.
I

ll.oo-15.oo uur

I : . oo-11+. oo uur
tot l5.oo uur)

RINGSTEKEI{.

0p de Ramplaan tussen de plantsoenen.
Bakker Eichhorn bakt de broodringen,di-e
de prijzen vormen.
0pgave bij onderstaande adressen.
BEGIN STRAATT EKCIN-WEDSTRIJD.

Naast de Co-op op het asfalt.
De Jury bestaat uit kunstschilder poppe
Damave en fotograaf Anne v_d.Ve1de. Opgave vooraf bij
Arline de

27, teI.24 .O3.?Z
Uitslag + Lr.15 uur.
Ramplaan

-4.oo uur en
-5.oo uur en
.6.oo uur
16. oo uur

Jong,
rmet vermelding van l-eef tijrt.

PONYKARTOCHT

zie II.oo

uur

ZEEPKISTENRACE.

ï/ie bouwt de mooiste en meest wendbare zeep<ist
? ir
wordt een parcours aangelegd waar je b;_rinen
een be_
paalde trjd je stuurmanskunst en duwkrach."
irunr r-aten
zLen, Fietsen handelaar en reDarateur:iaae
ts hei
deskundige jurylid, 0pgave voora.f bij oncirrÈiaanxe
ressen .
SLUITi}IG STEMBUSSEN,
SI,UITITG BRADERÏE.
LI ITSLAG WI JKRAADSVERKÏEZ]NGEN,
ad

Jo uur
7. oo uur
l. oo uur
í, .

In het Ramplaancafë worden de cijfers bekend
5eï:,a/.i
en is er gelegenheid de mogel
iik verkozen yr::irraac :
feiicitoren.
r:.

R DE BEGELEIDING'/Ali
U]IIT ZICH OPGEVEN BiJ

DI KIIiDIRsPILiiN Kutti\llN::JIJ Uiv i{ULp Gl3F,.íill;
!. :,r3] i3r,rPg ADPISSEN:

Bartlema, Ramplaal í1,
Lel. 24.42,69
a m. Verbeek,
Dickmanss; raat 20, t el_ . 24 .)_Z .34
a n.van Egdom, Ii. RoozenLaan
teI. 24.5r.??
:r,
GRABBBLTON IS NOG NI]T UOL
! ;I'IJ iiELPT PRESEI{TJNS I,{AKEN ?
a m.

ennersgroep
EM

zich ook

16

mei

OA KIJKEN BIJ HET VLET OP DE .It
KRUISING
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redoktie
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W.DUBBE

Dickmqnsstroot

4'l

2t33ffi

'l

voorzitter
A.PMorsetje
D.v.Hulletoon 30
2t,J028

52 -

sekretqrioot
Pv.d.Horn
L.v.Dotetoon 4

2$165
penningmeesteres
G.Stoel.tie
Dickmonsstroqt 22

2$1n
burenhulp
kontooruren:321í.28|
otle uren,

Jetto Montel 212076
Winnie BqrtLemo

opposcentrote
Emmy Verbeek

211731.

wijkwrpleegkundkTe
319190
. ,.lll-^rarl

erc

teleÍoon

241O53 '

n

oYerryooí

uw bokker voor gezond en
tekker r votkorenbrood
r roggebrood
r bruin von de molen
r torwe - rogge
vers uit eigen bqkkerij
OP DE BRADERIE KUNT U
I

PROEVEN,KIJKEN EN
WAT LEKKERS
Itr
NAAR HUIS
MEENEMEN I

I
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ÍradsYerkiezmg
wierhoerw& aÍ?lees maar!
IYA]{NEER

ZIJN DE'IJIJKRAADSVERKIEZ'INGEN

?

uur.
16 mei, tussen l0uur en 16.J0
U kunt een wiikraad kiezen op zaterdag
ïJIE

MAG STEMMEN

?

juli
Ied.ereen, die dit jaar op 1
vloont mag sternmen '
I{OE STE},Í

JE

18 iaar is en in hel RamPlaankwartier

?

met kandila-" enl-r'jst en een adres-

Iedere stemgerechtigde kriigt een oproep
daarvoor krijgt U op
B ELÀNG RIJKSTE. In ruil
HET
IS
KAART
ADR
DIE
kaart.
wijkraad in Ce nuioige samenstel-het stembureau een stemkaart' Als U een
U kunt een a::der namens U laten
uit'
stem
Uw
U
vindrbrengt
nuttig
lÍng
nee te geven'
stemmen door die Uw adreskaart
*AAR srEM JE

?

r.-,--*+1^ór
tslinkertpad' de Blinkertlaan
n:t
Rotland'spad,
het
aan
huizen
van
Bewoners
en de Rockaertshof stennen an.

Alleandereinwonersstemnenj-nhetstembureauaaBdeRamplaanSS
(Nutsspaarbank)
en 16']O uur' Het Openen en sluiten
De stenbussen z§n open tussen 1O uur
stemmen gebeurd onder notariëel
van de stembussen, evenals het tellen der

rilkagent (dhr'Bi1)
toezicht mr.J.C.de líaard) en toezicht van de
-

KANDIDATEN.

i
'

,,

'

geen nieuwe Eroepen aange3ehalve de zittende w!k raaisleden hebben zich
wijkraad aan' AL§ DE OND ERneld. WeI s loten kandidaten zi'ch o! Ce zitlende
ST

NDE

IDA

GROEP

EN

ONVO LDOENDE P

AGE VAN DE STE]"IG ERECHT

E}I

Als U een
LE
NST
NI
DEW
WO
I5T
.P 7,7
ook aI is er geen keuze
;.'kraad nodig vind MOET U dus een stem uitbrengen'
::3e1ljkheid uit meerdere groePen !
-

\ -: ]]HTÏNGEN

het volledige reglenent kunt II
-n-ichllngen over deze verkiezing en over
wiikraad, telefoon
:::.leD bil mevrouw Bijnsdorp, 2e voorzitter van de huidige
-

2'

KAMDIDATUUR.

1. Ilw.
2. Hw.

3,

Mw.

4. Dhr.
,. Ml.
6.
7. lhr.
8. M,,!
9. Dhr.
10. Dhr.
11. Mw.
L2. Dhr.
l-3" Mw.
14. Dhr.
L5. Dhr.

tt . J

.Bart 1 ena-Komeman6
drs. I,G "Bijnsdorp
a . Boerboom-Hllgenan
J.l'/.Dubbe
P.W.van den Horn-EiJsbroek

B.F.de Jong-de Rooy
F.taven
M.Mantel-van rt tand
A.

L.van Dalelaan

27- 5-t42

Ramplaan 54a

2- ,-',44
25- L-tro
7- 6-t 46

BlinkertLaan

toeltie-Mackor

J0

5-10- ' 14
?

47

Dickmansstraat 29

L.H.Voordewind

vrijdog

4-

Ilospeslaan 22

J.N.Visser

S

L4- L-t2t

Ramplaan 27

E.Vegter
E.Verbeek-de Beer

G.

15 mei ,

rr

3-148
12-11- | 17

Ramplaan 3)
Dickmansstraat 22
D- van HuIIeIaan
Dicknansstraat 2O

J.C"M.den Nijs

'

g-L2-t 29
24- 4-r40

4

D. van Hullelaan

P.Mars e} j e

I8-11-

Ranplaan 6I
Ranplaan J5
M.Tuindorpslaan I
Di-ckmansstraat 41

27- 4-t2L
2r- 7-t 43
t7*

I

q-rtl

U
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ti-L2-'

41

begin 19 uur

voetbotwedstriid
wi n ket i ers

- vv ij

lirood

het Rqmptqqnkwortier in korte broek
politielsportyeld oqn de zeeweg
bchter " het witte huis"

I

onder voorbehoud

U

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looo/o SERVICE,

Juncker

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATÍES
o ALLE MATEN BANDEN

ROLLAXD

. ONDERDELEN
O TOEBEFIOREN

Vesting

ook voor olle soortcn Philips glocilompen,
T. L.- buizcn en elektro-moteriool
A.G. DE HAAS RAMPLAAN

46

TEL.

24 05 53

ruc

de to baksspecioolzoak

a

verveen en omgewn
heeft speciole bnaderieoonbiedingen voor u I
VQN

I

o

1

0'Bisschops' witde Hovonno's

3,-

sO'BisschooS extro senorit{q

ongemotteerd 14,50
Sumotro'
50
Yv onqemotteerde
-wilOe
Hovqnno's U-;
18 ,100 ong emot. spne tjes
M DIC -SET ,1 pup met fitters,

tobqk,rein igers,P ijpkrobber

nu 30i

a

w|. zijn tevens uw adres voot:

LOTTO .TOTO.DUITSE-LOTTO

EN, dagbloden,tiidschriften
wehskaorten

strippenkoarten

A.J.M.BISSCH PS
ZIJLWEG

6

2051 BB OVERVEEN

TELEFooN 023-326217

3

WORDT HAARLIMS
RANDWEG

?

RUSTÏGE DORPJE TUSS
EN DUÏNEN EN TUÏNEN VASTGEBOUWD
AAN DE
HET LIJKT ER WEL
OP ! LEES MAAR .

575nieuwehuizen
rond het Ramplaankwartier
;I

I

a

rn ianuarj- 1980 uesroot de gemeeate
Haarrem een nieuw ,struktuurplanrr
te
Saan maken' rn een struktuurplan staat
hoe de gemeente in de konende jaren
zou moeten veranderen en hoe dat
kan worden bereikt. Belangrijke onderwerpen
daarb§ ziin o'a. : nieuwbouw,
stadsvernieuwing en verkeer.
Besloten werd eerst de bestaande
situatie grondig te laten beschrijven.
Daarbii hoorde een onderzoek naar geschikte
plaatsen voor nieuwbouw.
)e gemeente-anbtenaren zljn globaal
klaar Eet die studi.es
en ondeízoeken.Eet
-rràa,
resultaat is een Iijvig boek met
taLloze bij]_agen ,r.".t,
.
rn de komende weken sluit het gemeentebestuur
een korte overwegingsper,-ode
af en besluit voor welke problemenrwat
voor soort oplossingen noeten worden
gezccht.
AOUWIOTRT I

t

?

§

TU INBOU,.JIIGEBÏED

Eén van die problemen is ongetwiiferd
het gebrek aan bou*uinte. De gemeente
vreest dat het bevolkingsaantal in
lggg zal z;jn teruggelopen tot zorn.
145 ' 500 inwoners. zoiets
heeft onaangenarne gevolgen voor de gemeente_
financiën' Daarom wil men bouwen.
Maar ook omdat er een sterke
behoefte aan
wonlngen voor één of tv"ee-persoons
huishoudens is. tr-t" verder
een grote
vraag naar meer huur-éénsgezinswoningen.

Bii het zoeken
',aar bouwplaatsen vond men o.a. hetrfruinbouwgebiedr,. Na veer.
plussen en mÍnnen
werd dit gebied ars volgt afgebakend:
Randweg, Ziilweg,
gemeentegrens Bloenendaal,
bestaande bebouwing Ramplaankwartier
en een lijn
I 35o tq ten zuiden van de vlaamse weg' paralrer
aan de lrarcelisvaart, die
bij de huidige rhoclen-uitrit afbuigt
aaar de Leendert Meeszstraat.
(zie kaartje)' Men denkt er
5?5 huizen te kunnen bouwen. Er zouden geea
bedr\jven moeten komen.
LATTDS

CHAPPELIJKE WAARDE

Bii de bespreklng van de hui'dige
sltuatie noent
vaart en Ramplaankwartier van landschappeliike nen het stuk tussen l,iarceris
raarde. Het gebied ten noorden van de vlaamse re8 vindt nen
nlet fraai, maar de strook noordeljJk van
de Brourersvaart noent men landschappelrJk,
berangriik vanwege de zicht_as
binnenduinrand-blnnenstadDe achterziJde van de bebouwlng
langs de ziilveg
noent nen storend ronmelig'
Men acht de aangeregde tuincentra
een aant""lp

c

(

t
\

)
ting van het bultengebled rond de Vlaamse ll,eg.
De direkteur van 0penbare Werken Haarlem, ir.K.Haasnoot,
heeft duidelÍjke
kritiek op een bouwplaats ItTuinbouwgebledrr :
rr Bebouwingsrao gel iJkhed en ten
noorden van de Brouwersvaart acht ik in be_
perkte mate mogelijkBebouwj-n8 van het overige deel van deze
l-okatie acht ik zeer schadelijk
voor de }Iaarl_emse identiteit. Uit dien hoofde
-nog afgezien van de
geluidshinder aspekten met betrekking tot de Randwegacht ik bebouwing van dit gebied niet aanvaardbaarn.
[n de wijk lijkt verschillend te worden gedacht over dit soort
zaken
)ie mensen moeten toch ook wonen ! rr hoor je net zo goed a1s ,,
waar
>I1jft ruinte on te 1éven, a1s je àrles volbonwt ?,r
)p de openbare wiikraadsvergadering van donderdag juni zurlen
{
we het er
trs w§k over hebben (20.oo uur, Ramplaancafé). Eeeft u cornnentaar
of
'deeiin ? stuur een brlef naar de wrjkraad, L.van Daleraan (BEL
4
NrET !),
rf kom zelf naar de vergadering,
)AUL MARSELJE

AARL

fqse

:

dtrrzend

I

:l

a

laat uw trap vakkundig bekleden met,

Í,

DESSO
HATEMA
PARADE
INTERTEST
BERG.OSS
VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE I
P. Bouchier

uw specioolzook
a on 48

m

I

)

I

U NQQT

ene

. 21.2 482
ill

I

ook voor poningwin

nonlngsnoep|es

wqrcls enz.
KWALITEIT EN NIET DUUR

Hr]tP[l H
KERAMISCH

ATEL!ER

IMKERSBEDRIJF DE WERKBIJ
Hollqnd Veenendool 08385-l 3795

ur

C.v.

qt lr3') oqr
sto ot TULLE NAAR

D4 G

voor u ktoor
o

I

te sortering

l-É

sI

'f)

HANDGEDRAAID

a

AARDEWERK
a

LLAND

LEENDERT MEESZSTR AAT 74
TELE FOON 246203
HAAR LE M
L

1161

*

T
F
l.

lr

I

I

DE

AMBACHTELIJKE
SLAGER

H.VAN HAMBURG

Speciotite iten in
. f ijne vteesworen

,

o $/Unen

. Fronse- en Hottqndse koos
Wist u dot wtl ook grote en kleine
EIGENGEMAA KTE PIZZA'S verkopen ?
en etgen gemookte salodes en souzen
Kom bii ons kij ken en keure n
opd e Brode ne. t ziens bii de kroorn!

Ramplaan

36

tel.,24 06 74

tnc entrum
ARTIFLEUR
is ook te vindenop
de Bradene me t

d

.S

I
I

Jw

LTE

hulp bii kleine pijnti.r......

MPLAAN

40

TBL.241282

diverse soorten
[oem
tegen morktprij zen
verder vete soorten
tuinptonten b.v.:
HANG- GERAN I UMS,

u-grzekeringen
f,inon9.iëqin§en

hvpothekeit
bédrrjfsadviezen
ADVIESBUREAU F. LAVEN
HOSPESLAAN 22"244876

I

3 voor 70;
AFRI KANEN,

5;

10

voor

10

voor 70;

PETUN IAS,

IMPALIENS,

50 cent per

stuk

