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Op deze ansicht uit het eind van de vorige eeuw staan
de beuken aan de Elswoutslaan nog met een lang leven
voor zich. Inmiddels is het moment aanqebroken, dat
zL1 nog hooguit tien jaar kunnen blijven staan. De
hoogbejaarde grijsaards zullen dan, o.m. uit veilig-
heids-overwegingenrmoeten worden vervangen. Toch
voert het provinciaal bestuur de aanwezigheid van de
beuken aan om de aanleg van een definitieve uitrit
voor het tennispark 'Duinvliet' af te keuren.Ook de
overige beweegredenen om dit plan te verwerpen zijn
op zijn minst discutabel. De wijkraad, gesteund door
oud-wijkraadsvoorzitter Marselje, hebben daarom beslo-
ten beroep aan te tekenen bij de kroon. Een belangrij-
ke rol bij deze beslissing speelde het feit, dat de
provincie alles in het werk wil stellen om de uitrit
van het tennispark aan de overgang van de Ramplaan in
het Koeiepad te laten uitmonden. Zowel om verkeers-
technische.-, Iandschappelijke- alsook recreatieve re-
denen achten de wijkraad en Marselje dit onaanvaard-
baar. ( pn )
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'T' KOffi'IF IBIilIUI§dIB isméér dan de naam

doet vermoeden.

De koff ie is natuurlijk zalig, maarwist U clat U er ook prlma

l«unt eten ?!
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* alle verzekeringen

,t hypotheken

* financieringen

* persooÍlluke leningen

* continu kredieten

* spaarcertiÍicaten

_ * reis arftmgementen
'Vrii-uit'

ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEM
0n-244341

Lood-en zinkwerKen
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verWarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenroorijkosten ()m"

fïaag vrijblijvend ofÍerte

Noorder Tuindorplaan 54
2Ol5HLHaarlem
TeleÍoon O23-24234/.
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NoorderTuindorplaan 26
2O|5HK Haarlem
]èletconO23-24620E
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O PauI Marselje rnet zijn vrouw JSlanette
bewonderen een afscheids_kado.
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bi het ofscheid vqn
Paul Marselje
Van de oprichtingsperiode van de wijkraad af i's Paul Marselje van zeer
nabij betrokken geweest bij het we1 en wee van deze voor onze buurt toen
nog àieuwe mogelijkheid om met enig gewicht met é4 tegen de gemeente te
pràten over zaken, die onze woonomgevlng betreffen" A1 snel na de oprich-
ting en later de verki-ezingen werd Paul tot voorzitter gekozen, een taak
die hij jarenlang met tomèJoze energie aanpakte. Bovendien heeft hij'díe
taak qedurende vele jaren gecombÍneerd met het redaeteurschap van de wijk-
krant, die thans alweer zÍ-jn zesde jaargang beleeft.

Met de regelmaat van een klok
verscheen (verschijnt nog steeds)
dit wijkperiodiek. Zowel wat be-
treft zi-jn inhoud als zijn uiter-
lijk mag onze krant in Haarlem zon-
der twijfel tot de beste worden ge-
rekend. Zonder onrecht te willen
doen aan allén, die meewerkten aan
het totstandkomen van de krant, kan
zonder overdrijvi-ng worden erkend,
dat Paul Marselje hierbij een
uiterst belangrijke ro1 heeft ge-
speeld. Zowel ten-aanzien van de
vórmgeving a1s van de. i-nhoud heeft
hfj een onmisbare inbreng gehad.
gladerend in de vijf afgeloPen
jaargangen blijkt steeds weer het
grote aandeel van Pau1.

Degenen die wijkraadverqaderingen
bijwoonden, ' zu11en beamen, dat hij
daàr a1s voorzitter er altijd
blijk van gaf zich grondig oP de
besprekingen te hebben voorbereid:
wat Paul níet wist, was a1s regel
het weten niet waard! uet name zíjn
contacten ten stadhuize leverden
vaak gegevens oP, die voor de dis-
eussÍe van.belang bleken te zi-jn.
Enke1e gen:chtmakende zaken, die
jaren in Pauls sPeciale aandacht
gebleven zíjn, wil i-k nog kort in
herlnnering brengen: De asfalte-
ring van.een stuk tuinbouwgrond
van de Vlaamse Weg (de "Planta
Nova'r ]s^restie ) . Ohder aanvoerj-ng
van Paul 1s de wijkraad destijds
bijna a1s een actiegroep ter plaat-
se zijn mening gaan verkondigen.
Dat zulke burgerlijke betrokkenheid
.vandaag de dag ook een schaduwzijde
Ë1"eeX te kunnen hebben, merkte juist
de voorzi-tter toen dreigementen je*,
gens zi-jn gezín en huis werden ge-
uit. Het asfalt liqt intussen
onder een nieuwe bePlanting en we

O De kersverse wirkraaisvoorziÈter Hans den
Nijs neemt afsche:-f, van zijn voorganger.

mogen steI1en, cat het alerte oP-
treden van de w:-i<r'aad om het Tuin-
bouwgebied voor verkeerde ontwikke-
lingen -'e behoeden een Positieve
invloed heeft gehad oP de looP der
gebeurtenissen in de jaren erna.
Een tweede belangrijke, nog nj-et
geheel afgesloten, zaak is met
name die van de discussie over
de gemeentelijke bouwplannen voor
het Tuinbouwgebied. Door de wijk-
raad en in belangrijke mate mede
door de stuwkracht van Pau1, zijn
lijvige bezwaarschriften inge-
diend. Grote de1en van de Plannen
zijn lntussen geschrapt. -Er blijft
nu nog over een plan voor bebou-
wing tussen de Brouwersvaart en de
Z:-jlweg. Paul blij fl zich bij de
zaak betrokken voelen.
Tot slot wiI ik ook hier nog eens
herhalen: Pau1, heeï veel dank voor
je inzet van de afgqlopen jaren!
Wij zullen ons best doen de naam
van de wijkr;iad te behouden. Ove-
rigens wens ik je veel succes in
je nieuwe taak.En vast en zeker
tot ziens bij de een of andere
vergaderinq over buurtprobletnen!
Hans den Nijs, voorzitter a.i'.

I



5

ondonks vertrekkende [eden,
a

Wi krood vol

Pau- t=: :ls laatste daad als voor-
zit--=: --:-.-lren enkele mensen, die
mede a.,-s ',,;ijkraadslid vertrokken of
in je :i;:1open tijd vertrokken wd-
ren i:- := :lcemen gezeL._ Voor ieder
van h=: : =: hij een persoonlÍjk
wcor:. :-:scheid werd genomen van
Bep = 

- _-:.s :::p, Paula Bremrners, Ton
Don, :::: -=vèn, Lucas Mulder,
Ern:l\' '.:=-r'ii1-Í- en Leo Voordewind.
n^-1^^:^ ^:^t,ezte:r r- =:erlating die de wijk-
raad i::l- :.=t vertrék van zoveel
mense: :-=::-- ondergaan, is het
verheu::::*, :at zich inmiddels al
vier' :-=r-s=:: :it de wijk beschikbaar
hebbe:r q=s--=rd voor een plaats in
de nieu',*e '. l,,kraad. Zoals gezegd
zu-r1en l= ...=rKiezingen hiervoor in
het na_iaar- piaats hebben. Tot de
verkiezin;=:: zu1len deze vier in de
wijkraac kunnen meefunctioneren.
De samens-,-e1Iing van de wijkraad is
nu a1s volgt:
\,loorzitter: i{ans den Nijs, Ramplaan

-? 3, tel . 24549C .
Eerste secre'Lari_s en penningmeester:

3ep Heijnes, Ramplaan
9 , tel. 243229.

Tweede secretaris:
Bcb t',teij1is, Rollands-
l aan 2J , teI. 24I'|BB.

Overige leden:
Winnie Bartlema, Ramp-
laan 6I, tel.244269.
Joke Blansjaar, Ramp-
laan 37, te1. 245744.
Lex v.d.Horn, p/a l,am-
brecht van Dalelaan 4,
tel. 243165.
O:int Mu1, Ramplaan B,
teI. 246017.
Ton Rutten, Ramplaan
79, te1. 243952.
Bert Vegter, D.v.Hulle-.
laan '7 , tel. 246616.

Belangstellenden voor de wijk-
raad ]«:nnen contact opnemen
met de voorzitter of de eerste

O Paula van den Horn, wijkraadssecretaresse
vanaf de oprichting, gaat verhuizen.
CAFÉ KREEG FRAATE ZAAL
De wijk is een sfeervolle zaal ri1-
ker. Café "Het wapen van Kennemer-
landI heeft, schuj_n achter de café-
rui-rnte, waar vroeger een biljart-
kemer was, een verhuurzaal gereali-
seerd. De zaal heeft een ei.gen in-
gang langs het wei_Iand. Door het
veelvuldig toepassen van, zorgvuldig
geselecteerde, oude bouwmaterialen
en een uitgekiende architectuur
lijkt de zaal er a.1 eeuwen te staan.
Op de vloer van brede houten de1en,
tussen gedetailleerde lambrizeringen
staat, naast aangepast meubilair,-
een schitterende ruime bar met mar-
meren b1ad. ïn de zaal mag qeen
luidruchtige muziek worden gemaakt (pm)

op 5 ju::l is tijdens een informele bijeenkomst in de pas geopende
-^-] 

1^^rzdd-L i.rc:l lle! Ramplaancafé afscheid genomen van een aantal-wÍ-jkraads-''l^;^* Tr l^-:Eu=--. -j- ;e eerste plaats ging het om Paul Marselje en paula van der
Ll^F* i i = \/.h/ +-! ,o.. de oprichtinq.van de wijkraad in 198ó af respectievelijkv'l:z-----er en secretarÍs zíjn geweest. Paul moest zidn terugtrekken we-

--^:^*^ J.u=:-q =:--r-re orukke werkzaamheden en paula wegens verhuizing. Hans denl,-i--s, :'3-de plaats van Paul als voorzitter tot de verkj-ezingen in het
r=i::- -1-l .inr- jr rrrr.terrr€Ír7 prees namens de wi jkraad in een dankwoord beÍder in_spi:::r:r=:r en liet dit van 

".r, ..à""r-í"rq"ze1d gaan.

fn de wijkraad is mimte voor iemand
die a1s contactpersoon tussen de
speeltuin en de wijkraad zou willen
functioneren. Met het oog op een
toekomstig wijkgebouw is deze samen-
werklng aan beide kanten gewenst en
van belang. wie stelt zich beschik-
baar? Gaarne belIen naar Hans den
Nijs, tel. 24549A, of Christel de
Vries, te1.257760.

I

seeretaris. (Tn)

oede rnoed I
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Vokontie-festiin in
speettuin Oveiveen !

Ged.urende de zomervakantj-e zu11en
er weer al1erIei activiteiten wor-
den georganiseerd j-n de speeltuin
aan de croesenstraat. ,Hi.eronder is
een overzicht van alLe festivitei-
ten opgenomen. ïn d.e spdeltuin zi-jn
boekjes te halen waarin over.al de
actÍviteiten nog meer wordt verteld.
Daarheen kan je ook opbellen om
meer j-nfoimatie te krijgen. (tef .
246333). Je kunt ook opbellen naar
Christel de Vries '(te1 . 25776C)
van het speeltuinbestuur.

Tot ziens op d.e tuin!

B juli: Ope4g4gqfeest in het Open-
luchttheater. rrPommet j e
Horlepi-eprr , tevens picknick.
Vertrek 1O.OO uur van de
trrin. Thuis ongeveer 17 . 3 O
uur. Kosten incl. bus f 6,-
p.p. KaaÈten van 25 juni af
in de speeltui-n, of reser-
veren bij mw Christel de
Vries, tel. 25.77.60. Brood
en drinken meenemen.
Creatieve dag van 10-12 en
van 74-16 uur. Leden f 1,5O,
niet-leden f 2,--.
prievliet. Vertrek 8.3O,
thuis ongeveer 16.OO uur.
Brood en drinken meenemen.
Leden f 14,50, niet-leden
i i7,5o. TÍidls opgeven
bij chriistel d.e Vries, teI.
2577 6C-.
Waterfestijn van 1O-12 en

18j uli: Speurtocht van 10-16 uur.
B rood--e n -tlr i nken me enemen .
Leden f l,--, niet-Ieden
f 1,50.tej uIi: Rommelmarkt van 1O-16
uu-. Brood meenemen.
toègang gratis.
Middeleeuwenweek van22 t/m

26 juli:

29 juli:

30 juli:

31 juli:

1 aug.:

2 aug. :

o- en van 6 uur.
Per dag leden f 1150, nj-et-
leden f 2,5O.
Klusjesdag van 10-12 en
van T4:f6 uur. Leden f 1,50,
niet-Ieden f 2,5c..
SpelÍetjesdag van 10-12 en
ven 14-16 uur. Leden f 1,50,
niet-Ieden f 2,5c^.
Kampeerdag. elijven slapen
op de tuin. Barbecuen en'
veel verrassingen. Aanvang
11.oo uur. Kosten voor twee
dagen: leden f 7.,5C , nj-et-
leden f 9,--.
Kampeerdag. Ei-nde 13.Oo uur.
OpEouw van de kermis van
13.Oo uur af.
Kermls van 10.16 uur. Leuke
en niéuwe attractles, Er is
Eratat en popcorn op de tuin.
Leden f 3,--, niet-led.en
f 4, --.

9 juli:

10 juli:

11 juli:

15 juli :

16 juli :

Ían--I4.f6 u[r. Leden f 1,5O,
niet-leden f 2,50. Handdoek
en zwembroek meenemen (even-
cueel brood).

L2 juli: Filmdag van 1Q_-12 en van
14=16 uur. Leden f 2,-
niet-l-eden f 2 ,5c..
Dierendag in de tuin van
10-16 trlE. Leden f 3, --,nj-et-leden f 4,--. De tuin
zorqL voor brood en drinken.
Playbackshow van 1O-16 uur.
Brood en drinken meenemen.
Leden f 1,5O, niet-1eden
f 2,5C^.

77 juli s Spaarnwoude van 10-16 uur.
Brood en zwemkleding mee-
nemen. Leden f 7,75, niet-
leden f 2,25.

Bodminton ? Doe rnee !

Medewijkbewoners
De naam Fablo zal U wellicht be-
kend i.n de'or.en klinken en dat
k1opt. Deze naam staat voor de Ín
deze wijk opgerichte. en reeds
enige jaren bestaande Tennis- en
gadmintonvereniging, die bovendien
(ja, hoe kan het ook anders) in de
wintermaanden speelt in de Fablohal
aan de Marcelisvaart.
Binnen haar badmÍntonafdeling Ís l

voor het komende seizoen (oktober/
april) nog plaats voor enthousias-
te spelers. Wij beoefenen recrea-
tief badminton en (nog) geen compe-
titie. Aansluiting bij de Nederland-
se Badminton Bond wordt wel ove::tÀIo-
gen.
Belangstellinga Be1 of schrijf even
naar Diek van Dam, Rollandslaan 58,
telefoon 24OO73.

-
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Gemeente voor bouwen, rnoor provincie tegen

CDA velt vonnis over tuinders
en recreönten uit oude wijken
Tijdens een dn:k bezochte raadscommissie-vergadering bepaalde de HaarlemsepolitÍek haar standpunt over bouwen in het Tuinbouwgebied. Men sprak uit niet
ten zuiden van de Brouwersvaart te wi1len bouwen. Tussen Brouwersvaart en
zijlweg achtte men de bouw van ongeveer 24O woningen veraRtwoord. Het CDAheeft hierover ieder lang in onzekerheid gelaten en dit, terwijl de CDA-me-ning doorslaggevend zou zijn.

Tijdens de commissievergadering han-
teerde de CDA-spreekster ter verdedÍ-
ging van het bouwen een aantal zeer
discutabele en onjuiste argumenten.
Zo stelde ,i j, dat het gebied gr_oten-
deels braak 1ag en nog- slechts één
kweker actief was. Verder vr)erale jzij
de volledige l-andschappelijke aan-
tastin
-a1tij

g
d

van het. gebied aan. De pvdA
als voorstander van deze 1o-

katie- sloot zich hierbij maar al te
graag aan. De meerdere tuinder:^s in
het betrokken gebieC, alsook de
talloze recreahten op het Hout-
manpad en langs'de Korte ZíjTweg
werden hiermee genegeerd. Het
CDA-cornmissielid ,qaf toe het ge-
bied slechts passerend op de Wes-
telijke Randweg te hebben "bestu-
deerd" .
Opvall-end was ook, dat het verzoek
van D | 66 om actuele woningbehoefte-
cijfers en bevolkingsprognoses te
verstrekken door PvdA-wethouder
Van Schoot.en werd weggewuifd. "Te
veel werk", bromde hij, terwiji
hij een wat optimistischer ambte-
naar de mond snoerde. Dit incident
is vooral opvallend, omdat jaar-
1Íjks rondom deze tijd dergelijke
cijfers beschikbaar komen. De Dr66
woordvoerder wees op de grote aan-
tallen Haarl-emmers die naar Hoofd-
dorp vertrokken en vertrekken,
zulks in een omvang, die niet voor-
zien was. De behoefte aan woningen
op langere termijn zou hierdoor
heel wat lager kunnen zijn dan tot
nu toe werd aangenomen. Verder ver--
moedde hij een grotere bevolkings-
omvang in 1990 dan de proqnoses tot
nu toe aangeven en wel door een be-
tere woningbezetting, De bestaande
en volgens Dr66 verouderde progno-
ses geven een sterke daling van de
bevolkingsomvang aan, zel-fs bij
een stijgend aantal woningen. A1s
oorzaak hierwoor wordt genoemd een
veel kleiner aantal personen per
woning dan tot nu toe gebmlkelijk

O CDA, PvdA, PSP, CPN:'Dit is een volledig
aangeEast landschap'. .

is. D t 66 gelooft Caar niet meer
in. Zowel voor de woningzoekenden
a1s voor. het op peil houden van de
bevolkinEsornvang zou stadsuitbrei-
ding in de voorgestelde omvang vo1-
gens deze partij dus niet nodig
zijn. De t /D distancieerde zich van
bouwen in het Tuinbouwgebied, even-
als de PPR. CPN/PSP zagen meer in
zotn lokatie, maar dan zelfs vanaf
vanaf de Vlaamse Weg!

PROVÏNCrE (VOONT,OPTC) TEGEN BOUWEN.

Om te kunnen bouwen in het Tuin-
bouwgebied is echter toestemming
nodig van de provincie. Er is zo-
juist een provinciele discussienota
gepubliceerd, waarin stadsuitbrei-
ding van Haarlem vrijwel uitgesloten >
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PROVINCIE IN DE FOUT
SAATSBOSBEHEER ?

OF
ïn het Haarlems Dagblad van 28 mei was tot veler verbazing te 1ezen, dat degemeente Hadrlem en Staatsbosbeheer wild en meewerken aan een tennispark-uitrit aan de Ramplaan. Dit werd althans doof het provinciaal bestuur be-weerd. Gedurende de afgelopen jaren dis tancieerde de gemeente zich herhaal-delijk van dergelijke plannen. Staatsbosbeheer'schreef vori g Jaar nog aan deWijkraad Ramplaankwartier niets van een dergelijke uitrit te wil1en weten.Door somrnigen werd evenwel aan de 'opreehtheid van Staatsbosbeheer in dezegetw ij feld.

1

4

Gezien ÈF.gsp"ren twÍjfels en de
ontstané"öËdër de wijkbe,ia/oners,
achtte wijkraad-voorzitter paul
t"tarselje het noodzakelijk B en iai
van Haarlem en Staatsbosbeheer
met spoed te benaderen. fn brieven
werd nogmaals krachtig stelling ge-
nömen tegen een Ramplaanuitrit enuiteengezet op welke reden. Verder
werd gevraagd naar de juistheid vande provinciale uitspraÈen en, indiende uitspraken onjuist waren, de pro-vincie zo snel als mogelijk'duiàe-
lijk te maken, d"at men níót zou mee_werken aan zotn uitrit.
Zonder medewerking van de gemeente
Haarlem i_s de Ramplaan-uitiit on_
noge1ijk. De noodz-akelijke bestem_
mingsplanwijziginE kan niet door
de provincie worden afgedwongen.
Staatsbosbeheer heeft nog steedsniet qereaEeerd, maar B en W van
Haaïl erii lrebben inmiddel_s stelli ng
genomen tegen het provinciaal
stand punt. (me.v.)

\/

ffíftïruml

,STERRENSL 
AG'

ROND 'HET WAPEN'
He-- café ',Het Wapen van Kennemerland'r
organiseert per traditie elk jaar op
Vaoerdag een'Sterenslag'. Van 12.OO
uur af werd op 16 junÍ door zotrt veer-
tien teams gestreden om de ereplaatsen.
De str'iji moest aanvankelijk onderbro-
ken woroen vanwege het sleàhte weer.
De omstanCigheden werden echter weer
snel aannerkelijk beter. Er was grote
belangstelling, dj_e vooral gericht
was op het rneest spectaculaire deel:
het polstokspringen over de brede
sloot langs de Leendert Meesstraat,
ter hoogte van het café. Slechts
weinigen haalden droog de ol,erkant.
De winnaar op dit onderdeel kwam uit
op twaalf meter! Een ander opvall-end
onderdeel was het stapelen van bier_
kratten. Een toren van 32 kratten
vormde hier het hoogtepunt.
De uitslag van deze sportieve
krachtmeting, die nog een aantal an_
Cere ludieke onderdelen kende, was!
]" Het team van VOMAR i
2 " Het team van de f amilie Groenendi jk,.
3 . Het team van Gert-Jan Rauwend.aal. -
(rn)

DA S vervo[g

>woidt. Het provinciale bestuur komt
tot de voorlopige concl_usie dat:
- Hoofddorp tot ci.rca 19OO ook voor

Zuid-kennemerl-and moet bouweni
- de Velserbroek vanaf 1990 eventu-

ee1 een funktie voor Zuid-Xennemer-
land kan vervullen;

- de westelijke standsrand zijn waar-
devolle kaiakter moet behouóen;

- Ïïaarlem geen bouwlokaties in de
stadsranden moet ontwikkelen.

acht. Verder beveelt de provincie
Haarlem aan vooral de 'rmiddengroe-pen" in de stad te houden. Jui_st
deze gezinnen bepalen de hoge ver-trekcijfers naar met name Hoofddorp.
De wijziging van het provinciaal
bestuur in l9B7 zou deze standpunten
kunnen doen wijzigen. Fiet Gewest Ken-
nemerland beveelt overigens in eenrecente nota aan het Tuinbouwgebiedrrextensief', reereati_ef'r te ontwikke_
1en. Wat meer volkstuinen in het
noorden en wat meer wandel- en fi_ets,
paden in het hele gebied, maar voor_
a1 behoud van het TuinbouwkaraÈter.
(m.e.v. )

k-
ge-

I

VoorlopÍg worden de bouwmogelij
heden binnen de stad vod_doende

I

I
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e0 von wykrood en
rixschool gesL00gd

Cp 11 mei heeft de Beatrixschoot zíjn 45-)arig --ubileum gevi-erd met een
groot feest. TegelÍjkertijd vierde de wijkraac zLln 5-jarig ]les+:aan; A11e
Íokalen, de gangen, het plein en de speelweiden :raakten deel uit van het
feestterrein. Leerlingen, oud-1eer1ingen, oud-l-eerkrachten en buurtgenoten
konden spelletjes doeà, fotogalerijen bewondere:: cf genieten van een film
over de'lchool van 20 jaar geleden. Ook de spee--'uir in de Croesenstraat was

Ín het feest betrokken.

Door een gezamenlijk initiatief
van de speeltuinvereniging en de
wijkraad werd een geregelde diensL.
gereden met een paardet-ram. Hier-
àee konden de kinderen een ritje
maken naqf de sPeeltuin en, na een
glaasje limonad.e en grabbelen, ook
weer tenrg naar de school. uitbla-
zen kon men overigens in de'gYm-
zaal die tot café was. omqetove::d.
Daar werd rs middags ook de recep-
tie gehouden van ,school en wijk-
raad gemeenschaPPelijk. Tijdens
dit min of meer officiele deel van
het feest' werden vele geIul«arensen
en goede toekomstverwachtÍngen
uitgesproken d.oor een rij van spre-
kers: mevr. L.v.Ba1en, wethouder
van onderwijs, mevr. L.Blesgraaf,
voerzitter van de Ouderraad, mevr-
Stigter namens' de' Vereniging voor
Openbaar Onderwijs, de heer H.Cree-
mers namens de bewonersvereniging
van de gIÍnkert en de heren Van
Leeuwen, het hoofd der school en
;"Iarse1je, vooL^zitter van de Wijk-
raad. .Tot de belangrijke zaken
dle de revue passeerden behoort on-
getvrjjfeld het uitspreken van de
hoop, dat school en omgeving hun
landeliJkheid en fust zuIlen kunnen

GERED GEREEDSCHAP.

Op 1 juni bestond de "Solidart-teitswinkel wijf jaar. Vrijwilli-
gers verkopen producten uit de
derde wereld, zonder de tussen-
handel-. zó proberen ze kleine groe-
pen daar op de been te houden. Hetj-s dan ook logisch, dat zij bij het
"vieren'r van het vijfjarig bestaan
ook de derde wereld betrekken. Hun
verlanglijstje is dan ook tevens
het derde wereld-verlanglijstje.
En zie eens hoe bescheiden: oude
hamers , zaqen, nijptangen, ,boren,
el:z.anz. Dit oude gereedschap

O De schoolleiding met het wijkraadskado:l
Als de school; heÈ groeit en bloeit! I

behouden, met andere woorden, dat I
de bebouwingsplannen, die de gemeerl
te heeft voor het Tuinbouwgebied Inlet zu11en doorgaan. I
Marja den Nijs. I

wordt opgeknapt en op aanvraag naar
groepen qtestuurd, die daarmee in
kleine werkplaatsen producten }«:nnen
maken of een vak leren in een
schoolklasje of iets dergelijks.
"Gered gereedschap" dus. Dit is ook
de naam van de organisatie die oP
verschillende plaatsen in ons land
werkzaam is.
De "Solj-dariteitswinkel" hoopt, dat
inwoners van het Ramplaan]«arartier
wil1en meewerken aan het verzamelen
en/of opknappen van di-t gereedschap.
Men kan conLact opnemen (OZS-:12433)
of een bezoekje brengen (Riviervis-
markt).
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HOE GAÀT i{ET?
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J-à§s'ry
WAT IS EEN TELEFOONCIRKEL ?

Een groep :iensen, die'per telefoon iedere
dag e.,'en ccr.tract met elkaar heeft. Steeds
víeer; cck :-n ret weekend en ti jdens de
feesÈaagen.

WAE IS íET DOE"L VAN EEN TELEFOONCIRKEL ?

Mensen elkaar het gevoel geven van: rwe staan
er nlet alleen voort. Het geeft een stukje
zekerheid, want door het telefoongesprek
wordt u dagelijks bereikt.
WÏE KAN MEEDOEN AÀN EEN TELEFOONCIRKEL ?

Iedereen, long en oud, die wil meewerken om

aan dit project gestalte te geven.

!{IE I(AN EEN TELEFOONCIRKEL BEGELEÍDEN ?

Ieder, die voor eht welzijn van anderen wat
van zijn tijd wi1 geven. Een begeleider
draagt zorg voor het goede verloop van de
telefooncirkel.
HOE !{ERKT EEN TELEFOONCIRKEL ?

Eén van de begeleiders/sters belt de eérste
deelnemer. Deze belt de tweede, de tweede de
derde enzovoorts. De laatste belt de bege-
leider/ster.en zo sluit de kring.
AIs u meer wilt weten of u zich op wilt ge-
ven, kunt u bellen of langs komen.
U kunt rustig over één en ander met ons pra-
ten voor u een besluit neemt om als deelne-
rc.r of begeleider/ster mee te doen.

DIENSTENCEMTRUM ZUID-WEST
van oosten de Bruynstraat 2 / 32 42 6l
Mieneke Wiering

NIEUW ÏN HET RAMPLAANKVIARTIER:
SPREEKUUR bUOPNSN EN OUDER WORDEN

Eén van de medewerkers van het Dienstencen-
trum Zuid-west, is elke dinsdag van 10.15u
tot 11.15u aanwezig in verzorgingshuis De

B1inkert, Rockaertshof 66, met ingang van
3 september 1985.

Voor wie ?

Voor bewoners van het Ramplaankwartier!

U kunt komen praten over alles en nog wat,
b.v. over:
- hulp 1n huis
- hulp bij boodschaPPen doen
- maalti jdvoorzieningen
- formulieren invullen
- vragen, in verband met alleen achter blij-

ven
- graag iets witlen doen, maar wat? ( b.v.

gezelJ-ig in een groeP iets doen )

- nieuwe contacten leggen

Dit alles voor mensen vanaf 55 jaar.
tlaar ook jongeren zijn welkom met vragen,
die te maken hebben met ouder worden voor
uzelf, familieleden of beKenden.

welkom bent u altijd ! ( DCZW )

De burenhulp van de wijkraad blijft gewoon
bestaan, voor u het verkeerd begrijpt. U

kunt de burenhulp ook rechtstreeks bellen
i.v.m. ziekte, boodschappen, vervoer van en
naar ziekenhuis of dokter, halen vari recep-
ten en dergelijke. De contact-adressen vindt
u voor in deze wijkkrant. ( VÍB )

TOT ZIENS!

li

t
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kom tennlssen
in de Fablohal
speciaol voor inwoners
ven het Ramplaon-
kwortier zijn uren
beschikbaar

A.Thoolen jr B.V.
Ir4arcelisvaortpad
Hoorlem

2/. 1.2 10

9JJ. oon der {ind"n & Zn
Aannemera van rostEurafle- onderhoudg.

en nleuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
ConstrucËtenrerk
DakieparatLes
Estlk vloeren leggen
Fomi.ca:bladen en kasten
Garages bousen
Houtdraal.uerk
Isolerende beglazlng
ilaarlLjks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
LambrlserÍngen maken
MetseIErk
Nlenre gloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook rcelllJk werk
R:Lole rLng vernÍeuwen/ont s toppen
Schoorstee.n\regen
Tegelwer{c
Uitbllrten van voegrerk
Voegen van grevulo
IiaDdbet{ Eerlugen,/uandi solat ie
X mt kerstrls uerken we niet
IJzeren konstruktÍes
Zolders lsoleren

LID

Hendrtk Roozenlaan 25
20l5JM Haartem
Tel. 023 - 24 t3 Í6

Weatergracht 95 rd.
20t3ZN Haarlem

Tel. 023 - 3t 7644

o

uw hulpbii kleine pijnti.r......
RAMPLAAN 40 TBL.241282

d

a LTE

Ii|ính
UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelanplein gS
TeL 35 07 OO

Nagtza.mEtEat l2
Tet 35 49 02
Engelenburg 7E
TeL 35 34 37 nu ook Romploon 52

023- 2t 1053
mo.- vrij 8.30-13.00 uur

14.00-17.30 uur
zotetdcg 8.00-16O0 uur

@

I'r
I

FABLO

a
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2B sept.embef
verkiézingen !

wijkreeds-
ili?TIl(!t 5: 5te;'rrr.rijze bi'l

1 a

verkiezinqen.

ile ur-'-':a.-- -i::t gokozen
Cocr - -: i'- -i t:i algerrene ver-
ki:,:--- t -:::i; allc inuc-
neis,t r r ',: lr cl ecei-nbei:1985
It :e=,- -' l,-ur zijrr of uJcr-
-1 .-r- :- - -:t=Oeni-icict,r.r ofdeniLr , - : - _

c;=s::-' :-Lerl uit te bren-
!.. -: --='--:.aq 2i:) sePterrbe::
:t-ls:j- ' :n -l'3'l':l uur en
.;=,. r- -r- -/3n i-lc navt]l,qende
- l.

3r r-_'a- :::,::i-ruis tii'r c'l-l-in-
-l!' -.<acrtstrof');

: I r- illve::veetlrr
Ja - - '---

-.. .- \ ..r-\1.ju; 
g

Cr --,-., - utsspacrbanl<

/ll1e ster,qrechtigden [<ri jgen een
op naarr opg este I de oproep en een
candidat,enl- i jst. Teqen inlevering
van de oproen onivangL rnen, op
l-ret op de oproep aangeqevËn stem-
bureau, een stenbiljet uraarop de
can,iiclaatgroepen en een tegenstem
al-s l<euzemoqeJ-i jklreid zi jn aange-
gcven.

_l- .

L can:jidaatqxoËp (.zLe arti-

2, ilp het stenrb-i-Ije'b dient men, in
l-ret stei-rbureaur op cJ e aangegeven
pl-aa'L,s cloor líet plaatsen van een
durdcl-ijk leesbaar l<ruisjÉr aan te
gevL.n uel ke oroep men als kiezer
al.s rrijkraacJ uJenst dan uel- of men
tegen een uijkraad is.

3. ?n :rat L'en persoon machtigen l-n
zt.'n/naer naarn te stenrmen. iJeze
qler:acitiqcle ciient de oproep van
Lr?! =ne clie nachtiqL op irct stern-
bur-eu over i:e leggen. l en dien'i;
rr= nlir i - j -^ sstemrnen saiten met de
el-qcn s:?r-r uit te i:rengen. i"en
nnag zL:- ten hooqste vijf rnaal
l-ater^; - ccirtiqen.

q ,'T:i Kt--L 3: r-,arl< LEzi,nqsuitstgg/-Stembureau

-:-r3p Ce m=este s;i;l;l-
- , j.: ^^1..J- .i u -o._ n-

--- LLlLjL.l:dLllU, J) Uírau-n=n z
zen.

-Jo !:

i nïI l it_

! -^ --^:Cr l-t:UUll-

zi;n.

lliJKrdírl

rluuuurra

gei<ozsn
ian voor-c1 r-: =-

4. Indren blj de verkiezirrg
niet !=ír :iínsir: tien Procent
van h=t. aantal, stenrgerech-

inuoners een geJ-cjige
heeft uitgebracht, is

l-ie'1, s*uErl-rurEau t'.lorcit vastqestirl d
Coc:::e uLi-jl<raad en dient uit
ilinsreirq trrree inuoners te be-
staan.

Voornoe,rcj e rrotaris opent na
sluitrng van de stembureaus de
sten,bussen en houdt toezicht
op de cirect daarop volgende
tel-ling van cJe stemmen.

2. lle sterr 'oussen uorden v6'or de
verki:zinqen qesloten dr.:or nota-
ris .r J.D. de ',r-/aard. )eze be-
heert ie sleutel s.

l

'1
a

geen uijkraad qekozcrlc

1- ,1 I I e nr.Én=n Van een oneVenr. 9:-!i-

aantal van en met vijf.tot en
met vijftien, opgebourL-rci uit
stemgerechtigde inu.roners, zijn
tot ir.rijkraad verkiesbaar.

2. Groepen ci e zich voor de uijk-
raad candidaat u.ri11en stel1en,
moeten dit schiiftel ijk doen en
rr-teI op vrijoag 23 augustusrv'o'or
12.A0 uur, ten kairtole van nota-
ris mr J. C. de ir.laarci ( ntoemen-
daal-seueg 194, {-iverveen).

4. )e uitslag van de verl<iezingen
ti-rordt binnen acht en veerti.g
uur na het beeindigen van de
telling schriftel-ijk bekend ge-
maal<t aan oe llaarlemse nieuu.ts-
en informatiebladen en aan de
qemeenLe.

','TI" L -'i '- --z-rt9o

3. Bi j de cdFr,-iidaat,stelling dient 5. iJe uitslaq van de verl< iezingen
van ieder 1id van de candidaat- uordt binnen veertien daqen na
groep de naam, het geslacht, het de verkíezinqsdag scl-rriftelijk
adres, de geboortedatum en de huis aan huis in ce t'rijk ver-
handtekening te u:orden opqenomen. spreid. 

.
I
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LICHÏ. KRACT.íT" BEVEILIGTNGS. EN
NOODSTROOM !NSTÀLLAïIËS

MEET. RËGEL" BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

PANEEL. EN KASÏBOUW

ELËKTRONtKA

AARDING

VT DEORECORDERREPAR}.TÍ E

OOK REPARATIE VAIT OVERIGE
ELEKTRISCHE HUISHOUDELTJKE
APPARÀTUUR

§Àlr@N laÀ§GÀlrh E

'+

C. STAPEL @
ELEKTROTECHNIEK

ERKEND INSIALI.ATEUR

é -mH %
Leendert Meeszstraat 106
20t5 JT Haarlem

TeleÍoon 02A - 24 50 14

Pcstgiro 498S126

K.v.K. Haarlem S2716
3a

4/g/g
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5l'
ZIJLh'EG 43
HOEK PIETER KIESSTRAAÏ

TE[EFooN 31 t$ 02

È

Eí

,Ë LAAT UW TRAP

VA K K U N O,I G

E À .T í-ur

PAR A D.E
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NEï
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PEOUCllIIR
RAI'IPLAAI$
EAARLEM

48

TEr. 242482
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J.von Koperen

De Ruyterweg 26
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Komt op de volgende plaatsen:
Maandag 5-8

Dinsdag 6-8

Woensdag 7-8

Donderdag 8-8

Vrijdag 9-8

1 400- 1 630 Einsteinplantsoen
1900-2000 met kampvuur

1000-1200 Ringweg
1400-1600 Dietsveld

1400-1630 Zijdewinde
1900-2000 met kampvuur

1000-1200 Voortingplantsoen
1 400- 1 600 Julianaplein

1000-1200 Jan Sluyterslaan
1400-1600 Grote Markt

Maandag l2-8

Dinsdag 13-8

Woensdag 14-8

Donderdag 15-8

Vrijdag 16-8

1400-1630 Laan van Angers
1900-2000 met kampvuur

1000-1200 Johan Limperts
plantsoen

1400-1600 Zaanenbos

1400-1630 Bullehofie
1900-2000 met kampvuur

1000- 1200 Pretoriaplein
1400-1600 Nieuwe Kerksplein

1000- 1200 Croesestraat
1400-1600 Nadorstplein

bel voor meer informatie An 32 70 90
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Wacht niet tot het laatste moment
met het regelen van de financiële

reiszaken. Kon: il ;:g :i::'. langs Dan

maken wij 't snei 
" 
::r r-.: :;- orlt

ReisklaanOokuw buitenlands geld?
o alle gangbare talu-.
o reischeques:', e'lrq "Eel;'

o reisverzekeringen
o snelle aÍhande^r:tg
o 'inpakken fll we!Í*'ezer' reizen

Doe meer met de spaarbank die meer doet

nutsspaarbank

spaarbank

West NéÍterland

a
r-E
-a

a

-ts-a

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
Èru lóo"2" sERVrcE, ROLLAXD
BIJNA EEN IiALVE EEIJW FIETSEN-VAKKENN IS

. REPARATIES

. ALLE MATEN BANDEN

. ONDERDELEN

. TOEBEHOREN

ook voor olle soorten Philips gloe ilompen,

T.L.- buizz n en elektro- moteriool

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

Gazelle

JunckerU
Vesting

a

a

a

61ROLLAND

i$LueNAAR
ktoor

q[ 1.7 i

stoot '
voor ul'j\ sniibloemen

kamerPlanten
bruids'en

rQuwarrangementen

,,1!,r"frï!st!f"",!r:::ll:#'#:ji,#i'l;::"':

ARÏFLEUR
FamPlaan 21d' TIAARLEM- 

Tel.023 - 213482
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