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* alle verzekeringen
* hypotheken
* financieringen
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Lood- en zinl<werKen
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers
a\.,".n
Geenroorijkosten Om"

e.d.

l«m Ozn
lïaag vrijblijvend oÍferte

ABR IUENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEN/
023-24 43 41

NoorderTuindomlaan 26
2015HK Haarlem

TeleÍoon023-2462W

NoorderTuindorptaan 54
2015HL Haarlem
Telefoon O23-242344

woens dag 27 maort 20.00 trur
StAd h u iS ingang prinsenhof
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Gemeen teroad hoort bezweren

tegen ni euwbouw lokatie

REDA:(TIE

Winnie Bartlema
Bep Heijnes
Ton Rutten
vormgeving:

Paul Marselje
WIJKRÀAD

voorzitter
A.P.MarseLje,24 70

D.v.Hullelaan

28

30

secretaresse
Horn-Ei j sbroek
24 3t 65
P.IaI. v. d.

L.v.Dalelaan

4

penningmeesteresse

E.A.Heijnes, 24 32 29
Ramplaan

9

BURENHULP

kantooruren: 32 42 6L
all-e uren:
Jetta Mantel t24 20 76
Víj-nnie Bartlema , 24 42

69

Voorctat oe ge'reenteraad een besluit neent over
de vernietiging van het Tuinbouwgebied door dit
ten dele voor nieuwbouw te reserveren, zul1en
de raadsleden van de coinr"nissie R.uiinteli jke Ordening en Stadsvernieuwing luisteren naar de ingebrachte bezwaren. -v'oorloirig is daartoe een vergadering georgapiseerd op 27 maart om 20. OO urir
en we1 in het-staohuis, ingang Prindenhof.
'',,.Ji jkraadsrvoorz itter,'rtarselje
overweegt tegen
deze lokatie te prot-esteren. De hoorzitting is
volledig gericht op inwoners van het Rarnplaankwartier. De inwoners van Ceze wijk(.net het
hoogste percehtage bejaarden van het toch al
grijze Haarled te verplichten rq avonds de binnenstad in te gaan, Jijkt te zijn verzonnen on
de opkomst te verminderen. Ook het jaren lang
opschuiven van de behancleling van het plan lijkt
erop gericht te zijn inspraakvernoeidheid te
veroorzaken De voorstanders van dit onzalige
pl an zullen een beperktere opkonst immers rnaar
al te graag uitleggen als het ontbreken van een
werkeli jk verzer- tegen de ni_euwh;ouw,
De bezv.-aarhebbenden zuI1en door de ge,,neente worCen aangeschreven. De wijkraad zal aan de vergadering mogel-ijk ook nog enige publiciteit
vooraf
Coen gaan.
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Verbeek, 24 17
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SPEELTUIN IOVERVEEN'

Croesenstraat, 24 63
STTCHTING

33

RAMPLAÀNKI^TART

voorzitter
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mw.E.G.Bijnsdorp, 24 29

35

Ramplaan 35
sec retares se/penningmee steresse
E.A.Heijnes, 24 32 29
Ramplaan 9,
bank: 84 86 96 344
MAATSCHAPPELIJK ADVIES- EN
INFORMÀTIE-CEIITRUM( MAIC )

Koningstraat 14 , 31 95
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lagen ten IJS
ce eerste

KOuu ego-L
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-:32e wi-nter trok de Brou',..: ,(-.
snel riicht. Naast
":.=- rjs k!./as
er echter ool<
..---== ''r. De kwaliteit
van het
-.

1_

-,..,as daardoor niet geweJ-_ =
:-;. ,ret behulp van de brand,-+=: {on Hans C.en }iijs de
-_'s.'lcer echter sterk verbe--:ren.
fn het weekeinde van
ll =n t5 januari kon daardoor
- rp op c1e kolk vrorden ge: :::aat-st. Een geluidsinstal"la : - = droeg nog tot het schaats r-:,regen bij. Op zaterclag lA
'a::uari konden de jongeren
--t de wijl< meedoen aan een ,
-':or Winnie Bartlerna georga
:' s eerde prestatiewedstrijd.
':rr een aantal rondjes, af:.ankelijl( van hun leeftijd,
te
:-jcren, kcnden de kindercn een
-.:p warme choeolademelk ver:-enen. Oorspronkelijk zouCen
a'-ieen kinderen tot dertien
_aar aan dit festi jn ineedoen"
lrk de oudere jeugd bleek Caar
echter belangstellirrg voor te
rebi-.en. lliteraad rnossten z\j
5ee1 vrat rneer ronrljes ( nl .
i5) rijden aLvorens zij een
rrp ehocolade'neïk konden be.
-achtigen.'1 fn totaal hebben
-

- i^^n
-r

,\-L- tr,1
crr Àa
-),_,

] Ong el^ € n

'lee -

:eilaan. aan Cii f ó.st i jn.
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Wijkraad kost gulden
per inwoner

0 , denneboom !
Ti)+- op het laatste lioment was
]-rel: ,)nzelíer of in 1934 (voor
het eerst) een kerstboorr in de

viijk kon worden geplaatst.
Dankzij de vasthoud.enCireld van
l{innie BarLlerna en FIans den
tiijs en d,e l:ulp van de dienst
tio,:t en Plantsoeiten kwan rfe
bc,t,r er. De winkeliers, letter
1i;l-- van tsal(ker \ii nk tot en
--o1, slager: \./an i{amburg,, hebben
h:n steent je aan dit ini'tiatief .",an de wijkraad bijge :lragen. Een gat in ce begro ting vrerC ald.us voorko.nen.
llaiat op advies van een desk,,.noige vri jkbevioner een tech nische verandering was aange.
br-acht, konden ie lanpjes vo} í)p gloeien.
Hopel ijt( wordt plaatsing van
aen'l<er-stbooirr in ce ivijk een
jaarl i jlrs terugl':erend evener-,ent, zoclal v/(l .l<unnen spre,l<en
rr-àil rret begin van i:en tradi r I

De lJijl<raad F.anplaankwartierheeft in 1934 nri.rn 23O^ gulcen
subs icl ie nodig gehaci on 2í jn

/-Itsl

taak naar behoren te kunne:-r
verrrullen. De werkelij]re kosten lagen weliswaar zorn ar..
Cei:ha1f duizend gu 1<ien hoger,
,r,aar hier wisten cre v;i;kraaCs besturrrders ancler:e inkonst en
voor aan te bo::en, in 1?85
c,l-enkt ,len bedui:lend rieer te
rnoeten uitgeven Het organiseren r.,an d.(: .;ierjaarli jkse ver -

: r .' rraa.n -,- -'t aier .nccic aan
tt-n grorrr:is l ag i iggen
irerrning'reester,n'nr E. A, tir-i j nes
on*,vinE bi j -l<asccnt' rol.e en
",v i j rrra.:cr.s goe.Jker:ring van Ce
j a.,r^::ekerii ng c ol,c1. i''..ent cn
r,'oor net ge voe rrle -celejil (Ptt)
r.-,i
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dit is het begin von het koeiePod

.. en

zo bereik ie het

totos'

PouL

de Weerd
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')ns Bloemendool'

treef Ramplaonkwortier
de overlast
en ontzie de
Etswoutsloen"
{

{

v
W ijkroadsvoorzrcter PouL Morselje (geh rechts) vroagt aondacht
voor de rampzoLige gevolgen von de p{annen ven Cns Blremendoalt

Tijdens een druk bezochte hor)rzittinq it net provinciehui-s aan c.e'Haar_
lense Dreef bleek Ce stichting "ons ---l,le:-endaal" een zeer slechte buur
-'in
tt:r*o
Le '-izL)rr"
rr€og iedere verdere verst=celijkinE naar waar ,lie hoort en
wef naar het Ranplaanki,"rartier en niet :laar Ce Elswoutslaan,,. Aan c1e-orde
was het trerzet teqten het Bioemendaa-l-se besternmingsplan "Uitrit
Elsv;outs 1aan" . Zor.;e l de st ichtlng " Ons Bl oe:-e;-: aal " al s de 'rJi jkraaC Rarrrplaankwartier, aJ-s,'nede het bewonerscomité "TuiCer Tuindorpi en inclividuele
ínwoners van het Ramplaankwartier, ia-:en Ceel aan o.e vaak zeer heftige
discussie - 1-re prcvinci a1e bestuurder, geJeputeerCe Sanclers, wa-s zicht h--ver rdsr door cre getoonde veroni,-,.,.aarciging en het tegengas dat door
"\rclcir -,^É--^!
het Ra'rplaanktnrartier werd gegeven a s ::actie cp het on=àti§e idee van
de stichting "ons B1oemenclaal" o,r ,ie r,oeEang tct het tennispark Wimbledon rI aaii 'l e cl,swouts-Laan vol J,eorq i-,ear Ce Ranplaan te v"rplaatsen.
jkraacvoarzi Lter {arsel le be*
tor:gde, iat jedere toenemíng
van verkeer- op de zuidelijke
Rarnplaan ook zoncrer groei- van
de parkeerir--rk onaanvaardl:aar
zou ziln. ils ook de parkeer drlk rondon het begin van het
Koeienpac zou töenemen, zoa
van een rarrp kunnen worden ge_
sproken. Dit zou het geval zíjn
al-s een wandel/fietstoegang
naar cre Ramplaan zou word.en aan..
gelegd, die ook voor publiek
í-.,ri.' het park zou openstaan.
I'tocht ook autoverkeer vanaf de
Ranpl aan het park l«rnnen ber-ei ken, dan verwachtte ].tarsel je
een grotere aantasting van het
l-andschap dan wanneer er een
uitrrt van het park aan cle kant
van de Efswoutslaan zou komen.
Een Rarnpl aanuitgang voor snel
verkeer zou namelijk tussen het
beschermde landschap rondom
',,Ii

i

!

_

net {.l,e1enr)aC en het I andelijke
?.a:pl aanker<je kornen te liggen.
:.n Cerger rjke uitweg behoort
c-,;erigen-= nauviel i jks tot de
r+ ë i e ,-r )ge 1i j kheden, f mrners ,

het tenriispark is vrijr,vel vol tooiC met cle aanleg van parkeerPl aat-sen aan de tr.l s'r:uts iaankant en de gemeente Haariem zorJ voor een Ramplaanuitrit een bestemmingsplan moeten
wiTzigen, waartoe zt) niet bereid zal zíjn. Bovendien:
Staatsbosbeheer zou dan een
strool< grond moeten verkopen
of verpachten en I ijkt hiertoe
evenrriin be::eid te zijn.
Seci.eputeerde Sanders maakte er
geen geheim van, dat een Rarnpl aanuitrit hein het rneeste aanspral<. llet ziet er naar uit,.
dat zijn wens niet in vervuJ-i ing zal. gaan. (pr"1)

9D. oon der {ind"n &
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Aannemers van reBtauratie' onderhoude'

en nieu'wbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk

Constructiewerk
DakreParaties

Estik vloeren

Ieggen

Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk

Isolerende beglazing
Jaarlj. jks goten schoonmaken
Keukens leveren en Plaatsen
Lambriseringen

íBà[Ff'.'tï

KTESSTRAAT

TELEFOON 31 t)5 02

FABLO

kom tennisserl
in de Fablohal

maken

Metselwerk
Niew*e s lo-uen inzetten
Open haarden
Parketvl-oeren
Q ook rnoeilf jk werk
Riole ring vernieuwen/ontstoPPen
Schoo r steenvegen
Tegetrwerk

Uitbikken van voegverk
Voegen van gevels
at 1e
Wandbe t j'mme ringen/wandl sol
X met kerstmLs werken we niet

IJzeren konstrukties
Zolders isoleren

s\eciaal voor inwoners
van het RamPlaon'
kwortier ziin uren

LID

beschikboar

L

A.Thoolen ir B.V.
MarcelisvaartPod
Hoorlem
24. /.2 10

Hendrik Boozenlaan 25
2015JM Haarlem
Tel.023 - 241316

Weetergracht 95 rd.

2Ol3ZN Haarlem
Tel. 023 - 31 76 44

9

t

PEUTERSCHOO], HEEFT WEER PLAATS
t,

D
D
r(

§

tl

elke hond-

AI ruim twaalf jaar is er een
peuterschool DE SPEELHOEK achter de
jeugdherberg aan de Korte ZifL\íeg 9a.
Er is weer pJ-aats voor peuters vanaf
2 1aar. Mieke Kuj-jpers ontvangt u graag.
U bent alle ochtenden welkom.
Bellen kan ook : 27 73 77

t ren

Gemeente beslist,

Spee

lplein Croesenstroot krijgt grote beurt

Het speelpl-ein naast cie speel*
tuin aan de Croesenstraat zal
flink worden opgeknapt.De gemeentelijke Werkgroep inciden tele wijkvoorzieningen stelde
onlangs f 11.4 C., - ter beschik ,
king voor dit doel. Er zullen
twee basketball -palen, twee
mini-voetl:aldoelen en twee
half-hoge hekken worden gep1 aats t
Directe .aanleiding voor de renovatie h/as de klacht van een
groot aantal van de p1.m. 60.r
jonge inwoners bij de wijkraad, dat de enige openbare
speelpJ ek in Ce vrijk aan een
f linke opknapbeurt t.ce vras"
.qén van cLe basketba"l 1-palen
was gesneuvel C. en als trapvelc,je was het pJeint je eigen1i jl< ongeschikt. lda' overleg
tussen ie heer Br.rrger van de
gerneentelljke dienst voor
Sporl - err Jeugizoken en t1e,
vli jkraad cntstond onder rneer
he1' hier aice,beel d,: frl an.
'r'vJee omwonenden hebben ztch
tegen het gemeentelijl<e plan
ve rzet
)e gtltLeentel i j t<e lierl{-.
groep acht-te rritvoering van het
plan echter n:. jzcncl"er noocizal<e-' rJ ":, ti Ít qezLen Ce achterstandss i -uuatic van het R6rrpl aankwar tier rr .b"t. olleii,r:;ar(f s;ï-.eivcorzi,-ningen'xz
ar-;rtnr:;tan;r s it uaLie zaI t,ogÉ,i i; r zet-ïs trrl_
oe aanleg van een tweede voorziening ir, de vii;k leicen (pn)

Sport-

en spelinstuif

voor ouderen
federe woensdagmicld.ag van

1l,.Oa tot . 6.)OO uur organi-

seert cLe I(ruÍsvereniging Fiaar1e.n een spoï"t--en spelinstuif
r/oor ouderen in de Beijneshal ,
Sltatiön-splein 724 te HaarIern.
. )sren: I 1,25 per persoon
J.)

F:

-l t 1

:^r ^dg .

LrLr.

fs :--i€rr 55 jaar of ouder, dan
is .ren van harte well<oml
le instuif biedt de rnogelijkheio tot een sportieve ont':cet ing met leefti jdgenot,e-l

-

eigen keuze kan men meedoen aan één of meer van de
voigende onCerdelen: badmin1-on/ jeu de boules, kegelen,
koersbal, sjoelen, foamtennis,
tafe.1, tennis, I i jnbal, gymnas tiek en vol.ksdansen.
',,,Jil rnen ko,nen kijken of meeioen, dan worCt nen in de Beijnesha,l rlntvangen door één .'zan
de deskrindiqre spelleidsters.
OpElave vooraf is dus niet no.\,laar

din

r.1oor meer

informatie kan rnen
zich in verbinding stellen rnet
de afdeling ","ieer bewegen voör
oucleren" van cte Kruisvereniging
Haarlei-n, Kenaupark 15-17, tele f oon 31 q1 9i^,
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VAKKUND-IG
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BEKLEDEN
M§T
DE§SO
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uw hulp bii kleine pijnti.r......

R^l-rí-ul.

RAMPLAAN

TBL.241282

4C)

Ii|ính

UW ECHTE BAKKER
Van Zeggelenplein 95
TeL 35 O7 OO

P.BOUCIlITR
RÀMPLÀAI{
f,AARLEM
V R IiI B L

Nagtzaamstraat 12
TeL 35 49 02

48

Engelenburg 78
TeL 35 34 37

TÉL.242482

I.I V E I{ D P R IJ

S Ol:P G A

V

nu ook Romploon 52
023- 211053
mo.- vrii 8.30-13.00 uur
't4.00-17.30
uur
zoterdog 8.00-16O0 uur
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Biivoegsel STADS-EDITIE.

Maandag

6 Mei 1907. No. 18.

§l Pl(E$' Ll tul 0 ilADI-§ I R0P[1t
COUPOT{MAGAZIIt{

tt0P. frlUilOllflffi

en $0.,

verf«rijgbaar.

en e@.
A. H. UATT DER STEUR J*. ]nltSp},trA,
[0rfl[- il TEEIflAI{IEL
voorheen A. H. VAN DER STEUR Jr.

Konlngstraat 4, Haarlem.

&

Co.

Zljletraat4T

HEEBEN. EN DAMES-KLEÈRIfiAKEBIJ

§pecialihit ln laponslofÍen"
Flllal6n: Amrtordam, Don Haa3,
L€ldon, Cronlngen, Breda.

zrjn zuiver en alom

x *

thans Barteljorisstraat 22
TELEFOON

303

HAARLEM

Pfa[

TELEFOON 3O3

Naainachinss
Allean

verkrijgbaar voor
Haarlem en0mstreken

A. BABBÀL

w

& C''.

0p een kinderfeest vertien t1e
jong,lrri. na,lat de ondcrwijzer aon

Specialite de Corsets

GIERSTRAAT

verLazer,l langc

;.s.1" lrad uitgesproken. op knrkw,,r.t.ics ontharld] -liaar

TO

il'. uolsljes suren

I

redevoering,_ en rneester de nàrsties

zoo rreneer.
- Dat is
r.at lieten ze na?
- Nu,
- Ean wees, meneer.

OUDE GROEHfYIARKT

D. VAN AMSTEI-.
,

Atelier: Oude Groenmarkt

;

Uit een reisbeschrijving.
Iu de coupt! heerschte zull< een

benaurvdc

hitte, dat

l,r,l. c'tr

Wissel- en [ffeclenkantoor

HOtrSTEEE

e-

L S'v'v e

* -;.- ovE RVEEN

-

YaI

llUed. P, van

tijk

Tapijte_n. Karpetten. Gord ijnen,

Meulrrlsl6fsn

worden niet a,
doch ouk che

gerelnigd"

.roÍ!rii

,sch

s1s.
gemaakt

).

MACAZIJN,,'T
l(oninqstraat

I

hi

PAND",

d 0roote IÍlarkl.

Clas, Porcelelnr Aardewerk en
Hulshoudelljke Arfl kelen.

niemand den

tr

J. D. WETJERS.

FI.

J- C- CA-DER,ÏT.]rS \Z-A.\T \ZEEI§
+ + +.f. ZIJLSTRAATge * + HAARLEM + + +
MODERNE + .I WONINGINRICHTINCEN

H. NIEBERG, Coiffeur, Kruisweg

13.
Dames haarwasschen en drogen 0.7b.
TECEN BILLIJKE PRIJZ.EN

f

-

HAABWERKEN

Geex yacuu

rciniging

qtssplpk

[reginncn.
fnoJ
'l-,,'rr
',li1rI cen oirusè reizir:pr I,inucntrad. en grappen Lcgon'te vert.ll' n uir z!ju .jorgensjarÉn, sils het

ijs gel,roker.
en Zonen

B[jkantoor
Kruisweg 69, Haarlenr

r00te

vooR _

SflIAI(EtIJIí BROUO
HENRI J. CARELS

Houtstr.90
ersvaart 74

Ielephoon 426

-

+

IS HET EESTE ADRES:

&.
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t

-Weet
je, wat de n i.uwste
attractie van den milliorarr, ll,.ier is?
B.' Neen, en?. . .
1: Eii heeft den beroemden pisto.nvirtuoos X. als signaalblazer' op
zgn auto aangesteld.

I

23

\I R. LUTTINGH R.3.,
-:- -:- CALLI€RAAF .:-- -:

GROOTE MÀRKT 12.
- HÀÀRLEM.
HOEOEN, MODEARTIKELEII EN
ONDERGOEDEREN VOOR HEEREN.

flij kan 't betalen

klsin.

gemaakt had.

r,ten.

,4

e1.o

Een tler jonq*n5, cen klrine lilo:yg.t. ,"i tot zijn Lrrrr.mau : - Zeg
\\riilem,.ik rvou, dat de siager dó

Xorn, kom. d:rl i: mrflr gek-heid,
- zei tle anrLtrnlar',
i( zou njtsts
l,ezitlen I J" orLdels h;bl,en lu(h
zrlielr locrr zF stier\-en, vat nagc-

-

1046.

Beschikbaar gesteld door mevrouw

ZiilsÍraat 12ll4

v.d. Brink-v.

Zelst,.

-

8r. llouhtaal

128

-12

U kunt een deel van uw saldo verder gaat het vanzelf
flink rcntegevend maken. Dan
Dat is systeemsparen. hecies

hebt u vmr biizonderc
iets

aóter de hand.

uitgaven

U maalt met ons een keer

een

afspraak over een maandeliiks
bedrag dat u wilt sparen... en

op de manier zoals u het best
past Zo bent u eÍ zeker van dat
u regelmatig spaaÍ zonder dat u
het echt merkt

"K(en iI( bii iullie zoveel meerdoen

m-étmiin bankgarö?-

I

o systeemsparen: regelmotig
sparen nadat u eén.keer hebt
afgesproken hoe
o inteÍ€ssante rcnte op de
Giro Spaanekening en

Giro Spaar-Extn Rekening
o vandaag gestorg morgen Íente
a ook kontant storten mogeliik
o vraag voor meer informatie
de folder bij uw kantoor in de

buurt

Doe rneer met de spaaröank db meer doet
a

nutsspaarbank

ET
1-

-

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP.ADVIES
.EN 1ooo/o SERVTCE:

BOLLATD

Gazelle

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
O REPARATIES

U

Juncker

O

ALLE MATEN BANDEN

. ONDERDELEN

. ÏOEBEHOREN
ook voor ollc soort€n Philips gloeiÍompcn,
T. L.- buize n en elektro- motsriool

Vesting

A.G. DE HÀAS RAMPLAAN 46

*r
I

zornerplanten
\ sniibloemen
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