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De wijkkront ptootst otteen wijkgebonden ortikelen
en medelingen.
lngezonden- stukken kunnen opgenomen worden
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden
De 2'secretoris von de wijkrood is redokteur en
verontwoordetijk voor somenste[ting, odvertentie-
verkoop en produktie von de wi.lkkront.
De outeur von een ortikel of mededeling blilft ver- 

I

ontwoordeti.lk voor de inhoud ervon.

lHet dogetilks bestuur is verontwoordetijk voor de

luitgove von de wr.lkkront .

lOverigens is de voorzitter von de wijkrood veront-

I woordetijk voor olle ondere pubticiteit en propogondo.

BAMPLAAN
KWARTIEB

EEN
WIJKBAADS-UITGAVE

Z elft e d i eni n gstu i nce rtÍu m
Vlaamseweg - Haarlem
Tel. 243283
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KLAI\TISKONING BIJ

M.G.MAASB.V

o voor alle voorkomende
schilder,, wit,, vloer,,
wandbelileding,, sierpleisterwerk,
zaamheden en constructiewerk.

o vrijblijvende adviezen en priisopgave

BEL:02505,570
b.s.g.: 023-25 4l 99

LOTTERSTRAAT I rood, HAARLEM
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Duinvtiet onderhonden
ZaLerdagmorgen l) maarL,ongeveer half 10: een o1ge,.,,cne drukte
heerst op het koeiepad richti-ng ingang van E1sv,,ou-,. lit het
poortgebouw komt lokkend de geur van veelrvers gezeLte koffie.
Vooral véé1 ko f f ie, want .lie was nodig voor het gr-ot e aantal
mensen, dat naar de voorl-ichtingsbijeenkomst kwam, di e gehouden

werd als inleidi-ng op het weriren op het landgoed Duirvliet.
Het v/as werkelijk een bijzonder f ljne ervaring cn te merken,

dat er zoveel bewoners uit onze buurten,de pamplaan en het
0osterduinrbelangstelling hadden voor het we1 en rvee van dit
landgoed. |trog artljd immers ligt dit a1s een aanlrekkel-ijke oase
van rust en groen tussen onze wijkenrop de overgang van het duin-
gebied naar de eigenlijke stadsrand. Dat het behoud van dib natuur
gebied door velen belangrljk gevonden wordt,bleek maar aI te
duidelijk: maar liefst bijna 70 personen stroomden sanen in het
poortgebouw van lllswout, Iedereen werd daar van koffie voorzien
en namens de beide wijkraden hartelijk welkom geheten. Daarna ver-
telde de heer 0p rt I{ofrdie bij Staatsbosbeheer (waaronder
Duinvliet valt) berast is met het begeleiden van het beheer van
natuurgebiedenrwat er zoal de bedoeling was:

I
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Dit voor.iaar zoveer mogerijk de rolnmel uit het bos vern,ijd.eren,
de oude omheini-ngenrvoor zover die er nog zijnrsropen en een
nleuw hek neerzetten. Dat hek zal we1 een vriendelijk hek worden:
6een prikkeldraadrmaar gevroon glad ijzerdraad,
De heer 0p tt Hof regde ook uit wat de toegangsregering voor
Duinvliet wordt: vrije wandeli-ng op de paden, f ietsen mag o,ok, maar
niet brommen ! Honden zag hij het rief ste aan de 1ijn, ruiters en
auto-verkeer zurlen i,n de toekomst buiten het terrein moeten
bl rjven,

Als afsluiting van ziin verhaal,riet hij nog een aantal bijzonder
fraaie kleuren diars zien van Duinvliet en van enkere van de
nooie planten die daar groeien. ira nog eens koffie te hebben ge-
drcnken vertrok de here stoet richting Duinvr-iet om het werk-
terr:in alvast eens te verkennen. Dat vier niet mèerals je erop
ging letten lag er toch veel meer romrnel dan de neesten hadden
gedacht. ',i/as het rnisschien daarom dat er nog heer wat mensen
zich op die ochtend alsnog opgaven om aan het werk mee te.kornen
Co en 2

zaterdag 20 maartrnog vroeger: rond negen uur: d.e meesten nog
wat slaperig, konen uir her Zuirlen en Noo rden in laarz,en en werk_
kleding gehulde personen bij elkaar bij de poort van Duinvliet.Daar
slaan dan aI een paar traktoren een aanhangwagens van Els'out
kraar met gereedschappen en zo. Iier weer kan haast niel beter
treffen: niet z-o Jrorrd, af en ioe een koesterend zonnetje en ijraar
,r,einig vlind,
IIa een paar korle nededelingen ov.er heL l'di-onslrocsl er'r en de
ravitaillering ( vanaf 10 uur is de kc f f ie en de thee k]-aar, vanaf

I
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11 uur de er\À'tensoep) volgt de indeling in p1öegen: twee groepen
ouinruirners, een groep van zwervende papierprikkers en een vierde
groep, die de oude omheining langs het koeiepad gaat slopen en
die een begin zal maken met het plaatsen van de nieu,.ye.

Aanvankelijk nog urat onviennig nratend met z|n ni-euwe ploeg-
maats gaat iedereen aan de slag: het bos gonst van de axtiviteit,
verdeeld over de verschilrende ploegen zljn naar liefst meer dan

40 personen aan heL werk, kii-rderen en de mannen van El-sviout nog

niet eens meegerekend ! De tijd vliegt: de koffiepauze was er
voordat de neesten er erg in hadden; inaar buÍlenv,'er< maakl hongerig
en de eri,';tensoep gaa+" erin a1s koek. Dat rvas nj-et o:dat honger
rauïire bonen zoet maakt, maar vooral ondat het zotn vccrtreífellke
soep wa§,

l'laar terug naar het r.,,erk , vlat was het re:u---a,: '/?:l

hoeveelheid roLz--- :. tf,::^
een ochtend

zri.:oeéïen: een onvoorst,elbare
zarneld. De 4 laadbakken,die
r;raren neer dan overvol en n

toren vol met troep en het
oude omheining vJas ook een

trekker omhoog E;eLi.r..rnKen tvo

de ochtend de eerste serie
het ge1id. De fotc I s, van de

van de provinciergeven een

van derrschaf t".
Het, za1 niemand verbazen om L+: Lezen, dat deze eersle ochtend

.lrerketl b'.zonder succesvol. vierd gevonden en ciat ied,ereen vi. 1

enLhousiasme bij het Yíegdaan zei;Lo*v de volgenCe ireer. IIANS Dlll'Í NIJS

'iVe VeI-
Staatsbosbeheer had iaten neerzelten

og itiaren de aanhangl,Iagens van de trak-
oos nog niet scho,:n ! iiet slopen van de

hele toesLand, aiie ralen noeslen rnet de

rden, naar ioch stonci aar het, ei-nd van
paien van hel nieu,,,,'e hek al keurig in
fotograaf van de planologische dlensL

nrima indruk zo,,,ie] van de v;erks f eer als

+



!

0

n
AD(

0
0

0
0

DE
AMBACHTETIJKE
SLAGER

.VAN HAMBURG
vlees en fijne vleeswaren,

franse kazen en wijnen

Ramplaan 36 tel.,24 06 74

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

P. Bouchier

RAMPLAAN 48 TELEFOON 242482

pedicuÍ€. tTt?hicure

.L.frénaï,-Baklrer

croesenstraat 23
telefoon 242776

PIJNAKER
voor fijne groenten

en fruit
BAIVPTAAN 42
24 23 34

ZIJLWEG ]]5
3227 54

voor lekker en
qezond brood, vers
Uit eigen bakkbrij

n 52 - teleÍoon 241O53
tc
ramplaa

RECHTSBIJSTAND
VERZEKERlNG

voor particulier en 
f

ADVIESBIJREAU F. LAVEN
financiérinoen
hypothekén

penstoen-advies
HOSPESLAAN 22 " 244876

m
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verzekeringen

-
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koziinen,deuren,
romén,dokkoPet'
len,schuif Puien
en troppen

otte moten en
houtsoorten

uit onze moder-
ne fobriek,
gemookt door
vokmensen
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JEUGDCI,'riB I:.í DE KAPBL:

IiD:R! JrCrl.'ÍSDAGI"iIDDAG VA;'i ]-r ''iUR.

L!; .FT IJD: 9 tot + L1 jaar.

Ir februari k,;:am het verzoek van een groepje scholleren bij de

v,' 'li:.aad o f er niet iets georganiseerd kOn v,'orden voor de 1ee f ti'jds-

{r.ceD van g lot + 1l jaar. Uesloten werd om 2 maanden op viOensdag-

ni:dag varr ] tot 5 uur rrproeftt te draaien. 2 moeders boden aan Om

..e helpen. 24 februari begonnen v;e met I) inschrjjvingen. Jiat is

er zoal te doen ?

lez='-1 ig klet:,'ren er theedri'iken tnet elkaar, íilaar ook in de ËrOte

z?iL o .a. taf elvoet,bal, taf elt'ennis en s jo:'1en. In de kleine zaal

r.?. sLrios lezen en knutsalen. (Oe laatste keer pannekOeken bakken)
'.'-.:raL voor dal knutselen hobben we nog'ree1 nodi.$.r'lie heeft er b'v'

.. :. f, rrc e r J!€!e! !i! e , een handnaaimachi:le lli aar v/e echt iets mee

{';:.aen :nairen. I/erder oude radiO I S Om aan te knutselen, papier'

::s: jes ïrol, laPjesn theekoPjes etc.
, !: -oroberen de kosl er. zo laag mogelijk te houC'rn n.1' f 2r5O per

naand maar de '*'ijkraad hee f t inmiddels berekend hoeveel

huur we voor die middag moeten betalen en dat is meer dan vte op-

raien aan contribuli-e daarcm zijn er nog jongelui die lid
,:-l-ien ,r:Orden en misschien no3 rx':er Íd.eeën hebben vlal we kunnen

toen ? Ook mensen die leioing rvillen geven zijn van harte welkom'

:lom eens langs op i'ioensdagni:loag. ir'cor verdere vragen kan konlakt

oogenornen uorden met

ll'{MY VCRBEEK t, eI " ?-4 .17 .1}4

schenkingen voor wukwerk
De Slicht.ing Ramplaankt'.,artier orSaniseertrvaak samen met de

v.,ijkraad, leuke dingen voor U, zoals de schaatswedstrijden op de

3rouy,,ersko1k. U vlaardeert dat, De sf ichtin5 onLving op rekening

84.86.96.144 b,,l ,le 'iutsspaarbank (8iro ,I80) de volgende giften:
J.P.C/v.5. Í 2r,--
H. J. P. R. " 2),--
J-irj.',.D. " fOr--
A. A -Th. " 2.)C, --
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t{atirnale astnraJ«olld«te

GEEF HT.JLP. GEEF LIrc}IT. KOLLEKTEER I

Het Astma Fonds houdt zich al meer dan 20 jaar bezig

met de bestrijding van een van de meest hardnekkige ziekten'

namelijk astma en andere chronische luchtwegaandoeningent

zoals bronchitis en longemfyseem.

Deze aandoeningen komen veel meer voor dan men oYer

het algemeen denkt. De gevolgen Yan astma en aanverwante

luchtwegaandoeningen (CARA) ziin eigenlijk schrikbarend.

Ze vallen echter niet zo op, omdat het een verborgen

ziekte is. Mensen in ademnood trekken zich terug. Het is

letterlijk een benauwend probleem voor de vele

honderdduizenden mensen die er aan lijden.

Gelukkig zijn, mede dankzij het werk van het Astma Fonds,

de mogelijkheden voor een goede behandelint Yan astma

de laatstp jaren aanzienlijk toegenomen. Het is echter

nog niet mogeliik astma echt te tenezen.

Daarom legt het Astma Fonds ook de nadruk op voortzetting

en uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek naar

de oorzaken van deze ziekte. Immers als we die weten

kan er gewerkt worden aan het voorkómen en Senezen van

astma. Daarvoor is veel geld nodig.

In de week van l9 tlm25 april vindt de nationale astma-

kollekte plaats De voorbereidingen daarvoor zijn in volle

8ant.
Het slagen hangt af van het aantal mensen dat bereid is

een paar uurtjes van hun tijd te teven voor hun medemens

,levr. P.J.Heems- oll errran

Rollandslaan I 11.

Telefoon A4rjL4

Ge
hul

G
lucht.

Kollekteer!

sf

\z
Astmaffi
W*rr*'í§.25Arf í}t2

Uw hulp is nodig. Kollekteer voor het Astma Fonds .

I
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N Tue r JrL,r- r jL -..1.{L CR01-:l:ll'ISTRAAT

De reulerspeelzaal Croesenstraat draait momenteel op volle
iceren van maandag L/m vrt.idag morgen (B.t+, toL + lf .45 uur).
De kosten bedragen f t+.yO per ochtend.
-'a de grote vacanbie konen er praatsen vrij. :ijdig aanmelden
1s verstandig.
-nformatie ? : Mieke nronk. Koppestokstraat 5t" Z4rZ?,

Annette lleerschop.C.Hullstraat 12 jjïgg\
Peuterspeelzaal. Croesenstraat 246333

4]J I J.iRAADS LÏ D J\J.IVRO UIï DE JO},IG DO nr-
gDl! J TAIJE TERUG.

l'levrouiv de Jong, si-nds mei vorig jaar ak*,ief in de wijkraad, moet
om gezondheidsredenen haar wlikraadsv,,erk beperken. oro die reden
stelt zij haar praats beschikbaar.'.rccht u haar pJ_aats rvillen
innerien in de v,'ijkraad, schrijf dan voor 6 mei a.s, naar de L.van
Dalenlaan 4 of bel 24 IO 28 (Marselje). Cfficj_öel afscheid nemen
van mevrouyi de Jong coen r,ie nog niet, ,,lant ze zal in mindere mate
aklief bliiven in het'riikwerk en daar zijn we alr_emaa1 bljj om !

,Ii I.JKRÀADSVhIRGAD IRING 6 MEI 1982.
,]]]JKGIIBOUJi 

CRO[STNSTRAAT (ZT.I.rNE-{I{C) 20 UUR.

0p de agenda o. a. : Financiiiel verslag stichling Rarnplaankwartierl
het verl-enen van stemrecht in wiikraadsvergaderingen aan r of 2
wijkbe,;,'oners.

DE iïIJKRA.iDS UI'IGAVEN IN 1981.

Vergaderingen
T el e foon
Port o
Kantoorbeho e ft en

?íiikkrant, na aftrek advertentÍe_
inkorst en

i/erki e zingen
Burei'rhu1p

i f : b:nkr:-,rrLes

Totaal

f

It

t?

il

l!

lt

|l

4L5,60
62,50

.)^ \ --_vrl

43L,60

3593,23

297L,L'
605, __

f 834t,rB
" 72,75

f 8268,B3

l\.ó. Voor 1q82 is een voorlo i_.ige bijdrage van
door de ge:eente vastg,:s;t-1d.

t

I
o

I

I

Í 6994,.--

I

,
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heef t u hondwerk "rnoteriool over ?

VOor Onze handvrerkclub in het bejaardencentrum "De Blinkerttt
Rockaertsho f 66 , alhier, vragen wij :

Resten viol, katoen, borduurzljde, vi1t, stramien- of handvrerk-

pakketten di-e Tl niet gcheel heeft afgemaakt. Klikt u in deze

schoirnmaaktijd Uw kasten en/of zolders eens na. i'iisschien vindt
,rl iet,s, víaarmee u onze dames van de handwerkclub een grcot

plezier kunt doen.

LI kunt het materiaal afgeven bij het tehuis "De Blinkert" of

eventueel bij nevrouï,i Traanberg, van Raephorststraat 16 of blj

mevrou,rí Duits, van liaephorstslraat I8 te llaarlem.

AIs U een telefoontje geeft aan nummer 244241 komen genoemde

dames het eventueel bri U thuis afhalen.

Namens de dames van de handr,'ierkclub: hartel]jk dank !

In de vorige r,rijkkrant he,.ft een stukje gestaan over !elefoon-
cirkel-s. De vraag lÀ'as' of er men§en bereid waren mee Le werken

aan een onderzoekje naar tle behoefte aan een dagelljks telefonisch
hontakt tussen zes personen per cirkel. Daar zijn geen reactles Op

gekomen. Misschien ziin er alleenv;onenden, die graag iedere dag

zotr, telefoontje krijgen, irie vrilden U vragen ons dat te vertellen.
/

Mocht ook hier Seen reactie op komen, dan nemen we aan dat er aan

telefooncirkels in deze buurt geen behoefte besLaat en we zullen

dat dan doorgeven aan het Dienstencentrum.

/ERKGROEP BURENHULP.

De pe:rterspee1zaaL draait a1 B Saar lang op volle Loeren,

5 ochtenrlen. De kosten bedragen Í 4,-- per ochtend'

4r zitn plaalsen vrlgekomen i.-r.m. dc dcorstromi-iig naar oe

kleuterschool. ll kunl even 1an.gs komen o f cellen -

tel-. school o21 / )2681,
,illeke Kuijpers 025OB / \468.

RAMPERTJE
riks
per 

.

regel

SPEJTLZAÀL i''{ARIA PEUTIIR,SCi{OCL OV ]i-]Vii,,I(.

iedere dog een tetefoontje g g g g

*,\



NEN

* alle verzekeringen

* hypotheken

* Íinanciëringen

* persoonlijke leningen

* continu kredieten

* spaarcertiÍicaten

* reis arrangementen
'Vrij-uit'

ABR.IVENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLETV
023-24 43 41

BRIDGEN ?
Bridge-club Hqortem We
negJ nteuwe leden hqrte
welkom !

D

st
rij k

AAN M ELQFN ? Spee[ovond, donder_oo9,s om 193ouur iÀ h.i tGÈlïi,rr.centrum, Romploon 10g 
I rvr Í\vrrr

vnaorruE 2/.2/_50 of 37oog9

Vraag vrrlblrjvend of Íerte

f«nsqníozn
lSiJflï Iï*1iJp 

aan 26 
Ngsl9",. rt ndor pr*-n 5+

Í"ruóóÀ 'o13'tïq' 'az oa ?SL?I"ïïfl lil ," ..

ook voor zorrnekuren

behandeling volgens afspraak

srrvAs a*a j lid ANBos

CROESENSTRAAT 11

n
U depositaire van ,LadyEsther'

lzqesea

schoonheidssalon

Astrid Sloot

Tuinh

antha

Planten



Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Zekennen me daar. lk kom er niet alleen

Miin getdvia de banl«girobii
de Nutsspaarbank We st Nederland

voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn verzekeringen en de hypotheek op ons huis.

Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
antwoord 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.

nk
ncdedond

een hwtkwm dqc njtl

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looo/o SERVICE : ROLLAXD
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENN IS
o REPARATIES
o ALLE IVATEN BANDEN
o ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor olle soorten ?hilips gloeilompan,
T.L.buiza.n an a.laktro- moteriool

A.G. DE HAAS RAIVPLAAN 46 TEL 24 05 53

Gazelle

JunckerU
Vesting

qqr
TULLENAAR
ktoor

D4G

I

TEL 11 61ROLLAND LAAN 33

o elke week reklome

o[ l.l. i

stoot r

voor u
. qrote. sortering
íloerbroden

o12 soorten
bruinbrood

vln qebok. koek
en chocolode

t&n. ,8,.

Zu iderltrindoÍpslaan 2
TEVENSMIIDIDET.DN

I
vnN

\,?

RTIKEI.DN

qdvertenti e- opsoVe : J.W. Dubbe ewerk,G. S t te loy-out ,pou morselje

*\

a
0 I


