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UITGAVE

Bewoners vam het Ramplaankwartier
l-let ls ruim vier jaar geleden, dat in uu Rampl-aankurartier de verkiezing
van de ui.jkraad is gehouden, tlp 28 septembe t zal opnieuu, aan Ll urorct en
gevraaqd urr; stem uit t,e brengen op de uijl<raad in de nieuue samenstelling. Graaq kom i.k t,egemoet aan het verzoel< van de redact,ie van uu,
rr.ri,jl<b1ad om bi.j U het belanq van deze verl<iezinqen Le,onderstrepen.
l-iet is van brelang voor uur uijkraad om te ueten,
dat hi j opereert met volrloencle ruq-qesteun vanult uu buurt. De inbreng van cJe rrrijk::aad in de
algelopen vier jaar is belanqrijk gebleken. ïk
denk daarbij met name aan het behor-rd van het
groen rondom uu, rroongebied. Lang niet alles is
in de afgelopen periode van een leien dakje
gegaan. ïoch zal de uijkraad invloed kunnen
uitoefenen óm een afgeurogen en gedeqen besluitvtrrrrring te beulerkstelligeh over zaken
die het Ramplaanl<uartier aanqaanr Cm tot een
oplossing van vele problemen te komen hebben
',rij elkaar nodig. P]et een rrrijkraacJ rjie een
pasitieve uitspraak van de beuroners heeft gekrqgen, zal" die samenu,erking zeker goed zijn!
Ellsabeth M. À. Schmitz
Errgeneester van Haarlem.
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Het w{p$rd Ës aa[.l.,,,
A.Go'vorr Schooten , b etrio n e rr/ru eth o u d e r
van st,ads- en r,Ji j k vernieuuing, ruimtelijke ordening e n cultuur.

trlat is de meest voor de
vraag, die je a I s rr.let,houder/beuiof?nd }Íggende
ner van het Ramplaank uiartíer
kunt
veru,achteÀ'als nèt gaaL over de uijkraad? Dat is de vraag of Je als rrrethouder niet liever zonder .uijkraad
zou zitten.
wtijn anturoord op die vraag is heel duidelijk; Neen!
Allereersit ben ik
FepolFr -zeer- gebaat bij het funct,ioneren van. de
uijkraad. 0ok mi jnaIs
be uonersbelangen
ulorden duiderijk en overiuigend door
rem gediend. nl-E*Ëffe en al gelet uordt
op de inbreÀg van de r,rijËraad-Éil
de discussies ovFr tc ekomstige- uroninghpuurplekken
Ín de stad Ën met name
op het feit, dEt mede aip.qeyplg_van- de inbreng van
vang van de uitbreidi nq bij het Ramplaankuartier tot dq urÍjkraad de om_ru0gebracht. Daaruit bIlJkt zonneklear urat een goed het miÀimàre ii te_
functionàrenOe uijk_
o
raad

voor een rijt<

ka n

Joke Blansjaar
Winnie BarÈlema
aep HeiJnes
WIJKR.AÀD

gO

secretaresse,/
penningmeesteresse

E.À.Heijnea, 24 32 Zg

3anplaan

,

Goed, dat is.Ii jn belaÉrg a1s inuroner. Í\,aa5
nu
d:_ rraa9 of ik ér als ,Ëtf,ouijer
niet
alleen maar last van heb.
"ig"Àri5r<
0ok, die
vraaq
-ï* kan ik
ontkennen{ beanturoorden. - stÉitàr-nàÀ,
ben
ook in dat verband btij mer,e;; q;;;'oi"uiende
trri jklaad, Ien ui jt<raad-name]i jk, "gÀ[oirn
door
,en. uit uriJkbeururÉr§, is het best bekend met en
b1j de próuremen, die in de r,rijk.te_
ietrof,fql
venr tdijkraden kunnen en rirreÀ
iïaÀ-oIr. arlee

REDÀKTIE

voorzltÈer
J.C.M. den Nijs , 24 54

betekenen!
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BURENÏIUI,P

kantooruren; 32 42 6l

alle uren:
Jetta.l,fantel , 24 20 76
tÍinnie Bartlema, 24 42 69

uijkbelans bezis houden,
T?!
zlJ !t*t
[<unnen de stadsbestuurdels attent maken
op
z.aken, dÍ* tulq." de sebruiBeti jk; -ii j";; onvol
doende duidelijk naa;;;;;n komen. Anders
ee_
zeqd, de urijkràad dient _ufU
---'-*oreëëh* tevens de democratie,vertegenLroordiqen
.
zou
ik
L,--un
dar
za| U na her
]:-!:!_y"rband
'vorengaande niet verbazEÀ_ allemaai
,iïi*n oproepen aan de verkiezingen van de rrrijkraad
mee
te ulerken.

OPPASCE}rTNÀI,E

Ftrny Verbeek, 24
WIJKVERPLEGII{G,

lZ 34
31 gl g0

POTITIE

wÍJkteeu fiuÍdwest, lA 21

65

SPEELTUIN IOVERVEEN'

Croesenstraat 51, 24 61.,33
STICETING &AI{PIÀÀI{KWARïIEN

voorzltter
J.c.t{. den NlJs,

A4

5{

\

tr

90

eecretaresse/

pennlngrreestsresse

E.A.BetJnes,
Baq»laan 9

{

2{ 32 Zg

bank: 8{ g6 96 3.t{
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weH B(0[wËff{ ER §TEWIlUIEN?
L [J, allemaal llaar uuin hopem!
b

Uerbaasd dat er een verkiezing l<ornt,
terrrlijl onze uijt< t och een uijkraad

lreeft? [tnogelijk, ma ar het is nu
eenmaal voorgeschre ven dat na een
bepaalde zittingsdu ur opnieuu een
uijkraadsverkiezlng urordt gehouden.
Terecht, cimrlat dan a.an anderen een
l<ans gegevEn ulordt om in een open
c0ncurrentie het ui jkraadsu.rerl< voor
een bepaalde perlod e te gaan doen.
AlIeen ... ö, als er ergens al een
ui jkraad .is, dan is de animo om
zich als nieuule gro eÍl (,.mrnlmaal 5
en maximaal 15 pers onen)."ndldaat
te stellen zeer ger ing. 0ndanks de
du"i.delijke aankondi ginq in onze
r,rijkkrant van juli lgB5 (b12. 13)
bleek na de sluitin gsdaLum van de
candidaatstelllng q een andere groep
dan de reeds bestaa nde zich te hebben gemeld.
ItJaarom dan toch ee n verkiezinq?
Ja, niet!gq*nsLaande het fëit,, dat,
er maar 6Ën candirJaatgroep i=, is
er tocir een verl<iezinq noclig. l-ret
gaat nI . ni et al l eerr om de vraaq
rruel[<eli, a]s er meer cancJidaten
zijn, maar ook om de vraag of U
uilt dat, deze qroep doorgaat, nu
die er allË61 Àa":: is. .iaai'gest,el-d: Geel't, U ons een mandaat om
narnens lJ al.s urijl<raad op te treden?
Zo ja, dan qaan uij doors zo neen,
dan is er geBn u.rijl<raacJ meer!
\/e1e echt belanqrijl<e za[<en vragen
reqelmaLiq om eerr l<rachtiqe stem
uit, de urijk. llopelijl< zegt U dus:

Ja ! !

!

lloe oaaL de verkiezlnq?
A11e 0p 31 decembet 1§185 LB jaar
oF ouder zijnde rrrijkbeuróners mogën
hun stem uitbrËngen, 7-íj krijgen
daarvoor ongeveer'e'en ueek voàr de
verkiezing eën formulLer in huis
met daaraan vast geniet Ben rfnaarnen adresplaatjert, Het formulier bestaa

t ui t ttrree del- en :

boven: het, naan/adresdeel- met aan
de aclrterzijde de moqelijkheicJ
tot, machtiginq en
onder: het stembiljét met de candidaatgroep, de adressen van cJe
stembureaul s en de stemvak jesrr jarf
of lfneenrt. De achterzijd*'óeefI
de moqelijkheid suggest-ies voor
het uerk van de raad t,e doen.
l-let gomp-lq_te biljet, rnoet bij een
sternbureau ulorden afgegeven, ulaarna men het onderste deel teruokriiot.
ten einde in het stemtrokje '.,"; ruide vakjes rood te rnaken. l-iet, afscheuren van het bovendeel door een
lid van het, stembureau qarandeert
uiteindelijk
de ànonimiteit van de
st,emming. \/andàar ook het verzoek
om bij eventuele suggesLies ( Oie
men rusti-g tl-rui.s aI rnag invullen)
geen naam te zeLten, opdat op l-ret
biljet,
clat uiteindetijk
in de bus
gaa t r ook ech ! q een naam voo rl<omt.
De hierbovffi-aangegeven procedure ijl<t door veranderde methoden
DI J de gemeente iets af van t'lat
u, t- J
eerder schreven.
t'-l

De tellinqr
A11e s tenrbus sen qaan om 4 uur
't s mid dags naar het F'lejaardenhuis
ttDe Bl inkertrr, utaar de tellinq
pIaaLs heef t. De stembussen, rJie
,l s rnor gens door de politie
zijn
geslot, Bnr uorden dan uJeer door'. de
pol iti e geopend en de inhoud u_rorcjt

j-n t,ij zijn van de desbeLreffencJe
polit,i efurrctionaris getelrl, Rinnen
veerti" en dagen trrordt de uitslag
huis a an huis bel<end qernaal<t.
Uli e l<om en er si.emmen?
U allemaal naar urij lropen!
K 0m dus tussen 1n en 16 uur naar
,e ,en van de st ernbureaul s:
DeR

nl<

e

er

t,
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U
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ce

rum t

LJ

ckaertshof;

, CroesenstraaL I
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§!e kandidaat,wiikraadsleden

steilem zich voor
a'

:VAÍ\ fllT Vtr0ilJAAn AF DnAAï 1t(, l.,iA tEt\l
oproep in rJe u-ri.jl<l<rant, meL de urijl<raarJ tnEBo ltjaL l-reeft nr e bezielri om
dit t,e gaan o'oen? [1en mooi klinkend,

verstandel.ijl(, anLtr-loord zau kunnen
zijn:
tffn deze st,eeds gr:ooLschaliger ruordenrJe urere.l-rJ drelot de aanclacl-rt
voolr het l<l einscihaliqe ver:.1 ii:jn tir
,)a-: n. JuisL een ui jkraad is dan nàt
rni rjdel om cJe stem \/an Irct. kI einschaliqe uJeer le laten [iorenfr.
I(-i inï<t rnooi, maar bovendien is het
noq ulaar ook ! \/oor mi j is het ech1-er ook Lrela'nqri.jk, dat de uijkraad een e-pol it,iet<e inst,elling
is. tliet gest,uurd door part i j-politiel<e belanqen, rnaar uit.sluitencl qericlrt op de a) gerriene belangenbehart,igl-ng van de tui"jk en
haar beuroners. i-n dat i.s ool< rie
sterl<1-e van rJe trli jkraad: f unctioneren l.os van bj ndi-ngen, a1,s 'e.bn
bl ol< optredend i n et proces van
jnformati.e, stanclpuntbepall nq en
zo nodiq acLie tussen rJe uijk( beu-roners) nnerzijcls en de vele
( overlreids ) insl.anties anderz i j ds.
- en t,aa[<, die in de [<orte ppriode
aarin i[< rneedraai omvangrijl<er,
1 nLeressanter, belarrqri jker
en
ooral. noodzal<e1i"jl<er blijkt, te
z i-jn dan il< vermoeddel
n ten slol-te -maar ze[<er niet
h e1. minste- i l< vind het leul< !
Fob tieijlisr
.
itcllandsLaern 27, 6t jaar en aI
' van M56 af op dil:
adres uonend.
(.,

l-r

UJ

L-

rIN IfL! i]El'[]CRATï5Cl'lt STAAÏ trj0RDT l"EÍ\j
in de gelegenheid gesteld van de democral-ische rechten gebruik te maken..
trJiI men via inspraa[< de mo§elijkheden van zijn uijk en zijn eigen oÍngeving verbeteren, dan za1 men de
ulijkraad op zijn minst moeten steuBert Ueqterr 0Ph.
nehr
27.4.1.921, lid van de uijkraad.van de opricht,ing af.

rIK ldtltrl\l SIitDS )S?_q Ilt lrtrT qAÍ',,,pl-aanl<u-rartier en het is dus te beqrijpanr daL deze u.rijk en l,aar
brelanqen nrij na aan lret i-rart
ligqen. F n toen er in Iret na jaar
van l-982 dan oo[< Een pi"aats in
de u.rijkraad vrijl<uanr en rJe r;eJ-egenireid z-iclr \/oor n,ij voordeed
rrri j voor d-ie be-l-anqen j n te zetten, treb ik niet geaarzel.d die
[<ans Le qri jpen.
Aang ezíen il< over veel. vri je t.i jr,1
beschi[<, heb il< j.n okt,obe:: ]383
rJe taal< van penninqrr,aester en
si.nCs enl<r:Ie inaanCen, rrreL [i] ob

t'eijlis,
clie van secreLaris op
ne Llenoínen. -[a[<en d1.e door bijzondere onstanrJic_1 he,:cl en, rrJaaronrl er verl-r ui-zinq, nict
J.angr:r door
lrrjsp. GE,::cJa Stoeltie en Pau-l.a van
en llorn t<onden u.rorrien \/er\/rrld.
iiaa::naast maal< i-i< deel ui t-, van cio
rcriactiecommiss-i,e, hetgeen ooÍTro
inlroucltr dat i k het typeurerl< vr),tr
r)eze l<ran1" verzorL). l'!ep lleijoRSr
cJ

III'( ir/l0iJ T.iÍ:ir lAAf? iil FIT'lAli [rl AAt:kurartier en ben van bei:oep bouurkundiqe met als specialisatie voll<slruisvesting, l'ijn j-nzet in de urijt<raacl zal ziclr vDornarneJ- i jl< richl-en
oD ruimtelijl<e ordening en lret uijl<geLrourrt. I,laL betr:eft. ruinrtelijke orcJening, l-ret behouo' van liet tuinbouutgetlied en lret, voorl<ornen van bebourrring. \/erder het, volgen van de in
onze t'lijk aanclevraagde [:ourLtvereunninqen, hetgeen inhoudL, dat cJe
trrijt<raacJ dan alleen de qemeente zal.
adviseren indien de bourLraanvl:age
mëerdere beulcners of het aanzien var
db tui jk ernst,ig schaalclt. I n verband met het, in zeer sl- echte sLaa t.
verke::ende houten rri jkqeboutrl , zullen uJij ons inzett,en voor een nieuur
gebourrl, uaarbij uij zullen prr:beren zoveel mogelijk beuoners uit de
buurt te betrekken, zoCat het ui j kgebourrr een eigen f unctj r: kri jgt i n
dé buurt.
Quinten I'u].
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rIK lrltlUl SlfJDS I974 l[] lltï t?At\lpl AI\l'll<urartier. Ik z-:_L sinc]s lgBtl in rJe
urijkraarl. Tl< heb dus de hele vorige
periode meeqemaakt. Als biol oog heb
il< mij in die tijd.i.n de r.,rijkraad
vooral bezig gehouden rnet zaken,
die l-ret milieur en de ruimtelijl<e
orrjeninq bet.roffen. De str:ucluurplannen van de gemeente uaren daarbij rr.leI lret belangrijkst,, met de
boutr.rl,okatie Tuinbouugebl-ed als ernstiqe bedreiqinq.
\/anuil- de overtuiging dat de nal-uur
in de rand van de duinen buitenc-1eL,oon uaardevol is, heb -ik sinds en[<e1e jaren een grc,ep vrijuil]-igers
urit liamplaanl<t,tartiel: en 0ostérduin
begel eid bi j onderhoudst'rerl<zaamheden in tluinv-l iet. [i]et veel plezier
heb il< ool< meegeholperr orl derf-leul<e rJinqenrf voor de buurt, 1-e orqaniseren: schaatsfeesten, S-int ico-

t
{

Nl

laasopLochL.
l',laar mijn mening kan ecn uijl<raad

heel belangrijt< zijn om de meninq
van buurtbeuonel:s te bundelen en za
nreer gehoor te l<rijgen in bestuu::.l i jke l<uesties .
llet Ranrplaan[<urartier staat trel be[<end als rrdie buurt met het qourJen
tandjerl. H et is duidelijl< dat rneldie gouden ::anri vooral de omqevinq
van rJe ui j k mr:et zijn bedoeld. Laten tuij met ell<aar proberen ervoor
te zorqen, dat, ook in de tr j jï< rJe
kualit;iL zo hoog moqel.ijt< b-r-ijft/
uoidt.
llans den tr!ijs,3g jaarr 2 cJocht,els.
(
(

ant 5 l(Ei'?5vE:1:lF- iÏ l.,,ililrR uRlt HIT RAt-pl.aankt'.rartier lreb j.l< nij beschi[<baar
gestel:d voor de uijk::aad" [-en,zeer
belangri jke reden uraarorn j l< hier
ben konren L.,onen is het aant,rekkeI i jke uioonk.IimaaL. l.)oor: mij ter be-

sclrikking t,e stell-en van de uijt<raad s zàf ik de ríroge"l i jl<heid hebben dit trroonl<limaat zo aantrekke1ij1< te [rouden en zo mogelij[< te
verbet,eren, ïk heb dan ook de portefeullle lluimtelijke trrdening en
Rourrlzaken op mij qenomen. ïk hoop
met de overige uijkraadsleden een
positieve invloed t,e hebben op het'
gebeuren in het Ramplaanku-rarLier,
zoals men clat van de vorige u,rijkraad ger:-r end uas. Graag zie ik lJ
op Een van de uijkraadsvergaderirigen en natuurl i jk brengt, ool< U urrl
stem uit bij de verkiezing I
L ex van den Hr.lrFrr

BEt Al'lGRÏJK DAï Il'l lrtT
Qampl.aankuartier een uijl<raad is
en er oo[< bf i jf t omdaL:
de uri jl<raarJ een k.l ankbord is
uJaar uijl<Lretrroners terechL kunnen rneL hun Lr,enserr en klachten;
de uj. jkraarJ i.ni t.iatieven uit. de
uijk kan kanal.iseren;
de ui-jkraacl let op ruimt.elijke
ontuil<l<elinqen u,aar de uijk bij

rIK Vïl'lD llET

betrokken is.
í' rr;i1 it< rne de komende tljd
vooral bezig houden met de uerkzaamheden die verband [rouden met
de totsLancil<oming van l-ret r,.rijt<geboutr-l aan rie Croesenst.raat. Dtt,
qehr:uu zal ten dienste staan aan
de speelLuinvereniging, de scoLJtinqgroep, de l<ruisvelreniginq en
Ton lutlen.
-c1e ruiit<raadr
Zel

lf'lA Tr'lAAl F ,r An I-l llJirl,rf-lr II ll[ï ilAlr',p[ AAlrktr;artier onLdek ik st'ecds ineer hoe
betrokl< en i- l< me voel bij heL u.rel en
t'., ee Van O.Z E
uijl<. -'l,n'het beqin van
detze

uiot: np e r iodelheb

ik die tret-roefte

geuit rlcor a kt,i'ef rJeel te nemen aan
iret schoolq e beuren van mijn kinderen.
[. en aanLa] j aïen treb it< dan ool< meegelopen a1 S ouclercolrlriri ssi e-1 i cl varr
de [?eat,rix q, chool. f'ru mijn l<i.nderen
Luat meer q a an uitvliegen, vond ik dc
t.ijd rijp o m de uijkraacl, die ik in

de afgelop e n vijí' jaar mel veel respect. op de voet freb gevoJ.gd, te qaan
versterl<en l', i jn qr0otste t.aak zaL
gaan besta d n in het coBrdineren van
de ui jl<k ra n t, maa r daarnaast z-al ik
proberen o m op een zo posit,ief mogelijke mani e r rnet de overirSc rrr ijkraa dsl" eden mee t,e den[<en en mee te
Joke Blansjaar.
besl,.i,ssen.
a

ÍÏt< U]AS TNI 1g?9 ACTIET BETNOKI(EI.,I BIJ
het opzetten van de Furentrulp in
het i?amplaan[<uartJ.er cR uercl trL;ee
ia= r later gel<ozen.,als vertegenuroordiq ster van die burenhulp in de eel:ste trtijkraad f?arnplaankurartier. Ik
hie 1d mi j ti jdens nri jn zitt,i ngsduur
naà st serieuze za[<en a]"s die Éu.unhu1 p en de redactie van de urijkkranL
oo l< bezig met luchtiger zaken aIs de
ont, vanqst \/an St luicolaas en het
schaatsfestijn. Zull<s vanuit mijn gevoelens .jegens deze buurt, uaarin it
ten slotte ben CIpgeqroeid, alsook- rJe
qedachte, dat een uj-jktaarJ er natuurlijk is oÍn de rr.lijl<beuroners te be-

trekken bij bestuurlijke zaken, maar
dat díezelfde uiijkraad een middel kan
zijn om het informele contact tussen
de beulonel:s te bevorcJ eren.
tr/innie Bartl

ema-l(orreman5r( 33)
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lo is het begortlte§B
WIJKRAAD
RAMPLAAN KWARTI ER

?

in het Ramplaankwartier?
hoort vaak dat het rret
gezel l ig
eén gezel1 t- i' àoip- i t . I'laar ook in eenwensen'
onvervulde
en
dorp zijn e ï ,roblemen
vaak gepraat over
In ltet Ram p 1aànkrvartier wordt
vrijwilLigerseen
zaken als h àt verkeer of
Deute ropvang
il;;;;lri;" kiint u zelf nos we1 iets opnoemef ruat
u al i aren be z i giroudt ' nigl veel' Kent u de wes
:"
ïrï'"ítàïïr;-;;;"it gó*"ólteli
j ke struktuur?
ïr"aà"iió"iïï:r.ót
aitig
echt
11= u
lv;";-"' irèi uààir3r.r
!?.I'k"l
;;;; ["riàot "ínàt voor een reóelijke eis?
is et een
Donderda 29 me1 a.s. om Z0 .30 uur
t eÍ nde van de
aan
n e ca
een oms
ovéï de oPrichting
Ramp Laan. ltl e wilLen Praten
leden van groepJest
in
zi
van een wij kraad. "1'{ij"
j
z ighouden '
die zlicn aL net sonnige wi k-*"t s*n be
dat u konrt'
Iedeheën is donderdag welkom' Wij hopen

he t soed'.ronen
Waarschij n 1 iïk wct. Je

Vindt u

lieeft u nu a1 vragcn?
l.lariieke v. d
Rarpplaan 23

rei..

Ve

lde

Jeanet

Ken s en

2344

245335

d

d

I

7

Eemmalige uitkoring 1985
ooL dit jaar kornt èr ècn tënmàligc ultLci.ing voor Ëan bcpretdr ËroËp mcnlcn mct.cn minimumrnromtn. Alr L dcnkt,oat U voor ateè uithri.trg in eànrhérking liomt, lr het belangrijk hct ontlerstaandc te lczrn.

Formulicren
ln oktobet tu[én dë arnvtaagÍormulitrrn voor dc tènmdi6c uit[cdng moeten wordcn lngevuld.
Bij dic Íormu[tren moctcn bcpaalde bcwljrtuhhétlwordcn stvorfd, Ovrr dic berijrtuhkcn gret
dit bericht.

Bewijzen beu,aren
Orh wat voor bcwijsrukkcn gaet hrt:
'itukléh waaruit blijLt wat Uw inkomrten warrn. HËt Baat drarbtJ om àllc tobËcn inlomrten,
zoab: loon, uitkcring, pcnsioenën, dimentrtic ën rëntcjnlomitcn.
Ah U ddn of mett vtt dere inkomrtcn pti màrnd o$tvlrtËt, dan diart U de.Líw[irttuklrtn ven het
inlomcn ovtt dc mrand ruguttul t gàS mèè tè ltuÍÉi. öntvàn6t U *éit of mcfr vrrr dcec lnlomrtén
pÈt kwartaàl ol jarrlijkr, dan ditnt U dc bcwijrstuLlctr varr dc tutrt ontvenfrn bcteling mtc tc

Sturcn;

.

I
rtukken waeruit blijkt d.t U kindtrbijrleg owr het twedt of dctdc lwrrtafl vur

l98l

hceft

ontvanBen;

' rtrtkken waaruit btijkt det U over augurtut lg85 premie aitktchoitrnverzefering ol zickcnfondrvcrzrkeririg heefr

betaald

,,

Let wcl: dezc bcu'iissluhhen mocten rrtel uon dc maanddugrls,uJ tijn. It do(t ct dus gocd aan orn
deze maand de bewijsstuhhen die hi*boven lrin r,crnèld lc bcwarrn! Bijoo$rbccld baah/giroa fs

c

hnfl e n, wlori t t tr o h e n, h u,i t ant ie s c n d e rge lii h e.

Vandaar nu al dir bcricht in auErstus, om U kcnbear tè mtkrn de rtukLcn[rn dcee meend zorgvuldig tt be*'aren.
ln septetrrbcr wor«lt U. middelc affichcl cn àdverlentier; op de hoogte gc§{racht over dc wijze
naarol! en door rrie de uitkcring aen§ertacqd kàn worden ËÍi wràf mttr lfrformatic te verkrijgcn ir.

(Persberi ght Gemeent e Haarl

t,

em)

iuhileum dn Oosterhuis
I ol<i-ober I gB5 is dr .1.'/.0 o s t erlr u i s
z5 Jaar riul sart s in he t Rarnp a a rrkrrrartier. 1J t'l i11err h em en zi-jn
vrourJ graag 0p di e daq laten merken
lL,/

-l-

1,1

[roerzeer uJij hun tr'rerl< U aarcl eren.
ï edereen di e t,ri 1 meedo en om hot
eclrtpaa r 0o ster huis op I ol< t,ot: er
iets aan te ote den, l<a n een bijdrage overmake nop ba nk nu mmer B?.26.
25.400 van de t\ utsspaa rbank of op
giro 5180 ten gunste van nummal
87 .26t25.4C 0 van de ltut.sspiaarbanl<,
onder verm elclinq van: Cadeau dr.

ttJ.0osterhuis.
Uoor verdere, informatie kunt tJ
MEV I . A. li.v,Vliet-Gausi
tel :foon
24.tr' 3i5B , bel l en,

B

Feest im het Ramplaamkwartler
Programma
Ramplaaur
1C.

ffi

ilt.l-I l-n

0

#

-11:,r.30-13.00

uur

:

uur!

t"przíkat e rondgang draaiorgel.
Jbn Gij zen drumband.
i.
K I nderrommelmarl<t RamPlaan
(

Lussen Roll-andsl.aan

en

Tuindorpslaan).
I0.3tl-1 3-0tl uur: Kinderspelen met 0rào l<inderrestaurant, l<raamP jes bi j de
uinkels, grati.s schminken,
graLis batlonnen, buttonstand,
trein van avontuutr ( rarJ aIti jd pri js), f les viss.en, touu.r
trekken en noq veI e ande:;e
spel en.

§peeltuiat
in en rondom de speel.ttuin, zoals poppenkast (o*
l-1+.30 en 15.30 uur) en broodbakken, kegelen, compuLersPelletjes, qoalschi eten.
Voor de oudere jeuQd: spo::ts,:el,en o.l- rv. Cï05; v00r groot
en kI ein j-n een grote tent een
cJlxiel qndband en gelegenheid
tt:t het nemen van een drankje.

I 1+. []n-1 6. 3[] uur: lrleest

de Blilmlrcrt
D

Blinkert zaL rs morgens
In de
ts
en
middags een videofilm
v6n het gebeuren voor de bewoners trordeir gedraaid. \/oor
diegenen cjie een kijl<je in de
speeltuin of op de RamPl,aan
j-11en nemen , zal voor vervoer
r,r

uorden gezorgd.
kosten een kuartje, de overiE nl< el e attracties
gë zí jn gratisr
zi j, d ie aan de rommelmarkt uill.en meedoen moeten z ich aanmelden bii Joke Blansjaar, telefoon
245?44, dit in verband met de toe te trijzen
k raamp

j

es .

28 §eptis§§!ber

