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ien foto uit onze buurt van toch ook aLueer zo'n
kr,.rart eauur qeleden.itlarijke Plukker probeert de
sc'raatsen uit.0p de achtergrond de smidse,
nu noo slechts qetooid met ààn op een denkbeeldiq
aanbeeld hamerend fliguurtje.
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gevestigd 1793

bouw- en schi ldersbed r iif

RIJNIERSE BIí.
Zijlweg 11 - Overveen - teleÍoon 023- 277169

3
IITHOUD
-E;en nieuw

liuurtgebouw, -Pà8,. 3r Ë.P88,. T ,)
Bnouwersko krorr&e,
Kinder.operette
-Pag.

Politliek

f.orumi

6 lRamplaart<wartier proefwi jk?

lE!-oemerd'aali thoos óp Haarlem

f

Peuters

ï)ag.

-pag.
-pag.

15

aT
18

Ook kinderboerderrj gereno\reerd

NIEUW
REDAKÏI

BUURTGEBOLM
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Joke B1ansJaar, tel" 24 5? 44
ItJinnie Bartlema , teI. 24 .42 69
Bep Heijnes
,tel. 2t1 32 e9
I,,IJKRAAD

voorzltter
J.C.fi. den NiJs, 24 54 g0
2e voorzitter
B.H.Meijlis, 24 L? BB
secretaresse

E.A.Heijnes, 24 32 Zg

Ramplaan g
pennÍngme.ester

Q.[n. Flul, 24 60 L7
BURENHULP

kantooruren 32 42 El

e uren !
Jetta Mantel, ZA ZO
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76

UJinnie Bartlema, 24 42
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69
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Verbeek, 24 l?
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Croesenstraat Sl, 24 65
STICHÏÏNG

RAMPL AANKU.,ARTIER

voorzi tter
J.C.ÍYi. den Nljs, 24 54
secreta r es se/.

penni ngmeesteresse

E.A.Heijnes, 24 32
g
:ankt 84 86 96 344
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Hoe het uàso
De ÍrSp-eeITuin Croesenstraattr heeft

het de laatste jaren niet gemakkelijk gehad.Goede rtl yài aé letOtag
alleen kon het gebrek aan €€h soede outillage niet goed maken. Éen
speeltuLn: ja! Maar het oude speeltuinurerk is de laatste jaren dle
kinderschoenen ontgroeLd. De doelstelling onder de overkoepelende
Ieiding van de Haarlemse Vereniging
voor Recreatie tlHet Boluerktt heeftzich uitgebretO tot een alEemenere
so,cial.e en culturetre doelslelling.
Ívlet de bemoeienis van Jan Gottmei
met de oudere jeugd ln onze buurt
in 1985, urerd aan die algemene
doelstelling aI duideliJÉ gestalte
gegeven. Echter ...., zoals aI gEïegO, de kínderboerderij verkeeide
in
een deplorabele toestand (frokt<en
konden gemakkelijk uorden openeemaakt. en dat gebeurde due nog àt
eens! ); het cÍubhuis u,as nie[ best
meer en bood ook qua rui mte te

uleinig mogeliJkheden om de activitelten ult te breiden. De oude,
houten, kerk ernaast boo dn ade
brand ook aI geen soulaa sm 8€fo
Bij het ter'perse gaan van àeze
ulijkkrant ktuam ons ter ore, dat
de afdeling stadsontuikkeling
nog tuiJfelt of de nu uoorgestelde plaats van het nieuure gèbour.l
_ de me-e_qt gunstige is. Indien deze afdeling besluit om te vragen
het gebouu bÈjvóorbeeld te
draaien, dan zou dit nog een
aantal maanden uitstel v€roorzaken. lJÏj houden U op de hoogter
vtFvo bldz
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zelÍbediening tuincetntum
Vlaamseweg - Haarlem, Teleíoon 023-243283
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Welcome
Bienvenue
Willkommen
Bienvenido
Benvenuti
Welkom
Terueruloa
Vàlkommen
Velkommen
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De kinderboerderij
In een hoorzitting vo or omuronenden op I december 198 5 kon de
vrees voor overlast g rot endeel s
ulorden uJegg€t'loÍÍrEno 5t echts ËÉn
opmerking bleef staan de, nl. dat
onze k l einschal ige rrri jk geen behoefte aan een kinderboerderij zou
hebben . Gezien de informatie, dat
de kin derboerderij ook een functie
zal he bben in de lessen van de
scholen in de omgeving ( O" 29.
rrArtis-klassentr besloot de rlijkraad
op 13 januari jI. geen bezuaar tegen deze bouuaanvrage te maken.

inds 1985 kreeg de rui jkraad
nie U u,e kinderboerderij. De tekenln I hierbij laat zien, dat het
om eeR k1 eine agz et gaat voorkonijnen, k ippen, c avi àr s; voliËre,
eendenvi j ver, gei ten en bokken.
Geen echt qrote k ind erboerderi j
dus! Het ontrrlerp is zodanig, dat
vol do end eb eveil i gin g bestaat te=
gen vand aIi sme, uitbreken van
dieren e .d. De mogelijkheden voor
een goed on derhoud (nyetËne) zijn
ook bela n9r ijk beter.
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Het buurtgebouw
0p 2L januari 1986 u,aren talloze
aanuezig op een
extra. utijkraadsvergadering, nu om
hun stem te kunnen laten horen i.nzake de bouuraanvraag voor een
nieuu clubhuiso ïoeÍichtingen van
de besturen van ItHet Bolueikrf en
de speeltuin over de financiering
,en. exploitatie van het nieurrle gebouw, alsmede uan de architectover de bouu als zodanigr verduideliJkten de tekeningen-van het
ontrrrerp ( zie tekeninó vooràanzicht bij dit artikeÍ).
Het rrlordt een stenen geboutrr, met
de ingang en de toiletten in fret

De kern van ook deze vergadering

omulonenden u,eer

draaide om de vrees van de omuonenden voor overlast. Nadat ech-

ter duidelijk uas gesteld, dat
aIle eigen activiteiten van de
speeltuin steeds onder begeleiCing zouden olaats hebben en v€rhuur in de avond aan derden voor
rrbruiloften en parti.jenot i.n principe niet in de bedoel-ing 1ag,
kon de vergadering zich uinden in
het voo:stel, oat in nauu, overleg
tussen speel-tuinbestuur, uijkraad
en beuorers qetracht zaJ. ulorden
to" een verant,r.rocrd gebruik te
komen.
De uijkiaao besLister gehoord alIe
partijen, reees Èer vergadering
geen bezuraar !egen de bouuaanvraaq
te heb!en,
Het BoIuer< en ce Speeltuin:
sUCces tceq e,.uenst !
Bo p Ívlei jIis.

middendeel. Links een grotè zaal
met aan de achterzijde een Fàn( tfeine
en een
!"y
rfspréekkamerttkeuken)
en rechts een iets

kleinere zaal. Het clubgebouur is
primair bedoeld voor de eigen activiteiten uan de speeltuin eR
de peuterspeelzaal rsecundair voor
de wijkraad, de scoutinggroep en
het kruistrrerk.
G
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Brot-nnrerskolkronde
het ijsfeest op het
Brouuerskolkje, dat u,e 22 en 23
februari organiseerden. Laat in
het seizoen en eigenlijk niet meer
veruacht, maar daaroro ni et minder
gez el I ig. Ho euel op zaterdag door
de sneeuu,val de belangstel l ing rrlat
tegenviel, urerden toch met groot
animo uedstrijdjes verreden. Door
Zo noemden

uJe

de geroutineerde begeleiding van
de heer Ben HoIIeboom verliepen

die vlekkeloos. tJij bedanken hem
voor zijn hulp nog eens bijzonder
hartelijk.
Er urerd in drie Ieeftijdklassen
gereden. ïn de groep tot 12 jaar
uerden de rnedailles na een flinke
strijd in trrlee manches als volgt
verdeeld:
l. de zeer snelle 0ene Zondervan
met 39,35;
2. de fanatieke Marieke van der
Klip, die 40.6 Ilet afdrukken
en
3. de kranige Lucas Appel, die
een formidabele 43rs
reed.
In de categorie jongens van 14-16
jaar ging de eerste plaats naar
Gori.do de BIaaurri, tureede u,rerd lvrassino Ragola, terulijl Robert Bisschops op de derde plaats beslag
legde.
De veteranen ( 20 jaar en ouder)
vormden slechts een kleine groep van
drie strijders, die na een fel gevecht over drie ronden de prijzen
aIs volgt verdeelden:

1. Harrie van der Klip, 2. Pien AppeI an 3. NeI Dorrensteijn, die bovendien aIs pubtieksprijs voor stijlrijden een spontaan applaus extra
oog s tte.
ZotueI zàterdag a1s zondag namen vE1e tientallen kinderen (
ouderen
"n de stemniet te vergeten) deel aan
peltocht met aIs beloning uarm'è
chocolademelk: ruim 140 bekefs van
deze traditionele drank ulerden zo
v erdi end.
Velen hebben bij de organisatie hun
steentje bijgedragen, zonder dat Zouden u,ij het Àiet iunnen. Allemaal nog
eens hartelijk bedankt! Laten ue hopeÍrr dat u,e een jaarlljkse traditie
van dit soort evenement kunnen maken.
HdN

Dank

+

giften
uij rnochten noq drie
ontvangen, 'e'en van 'f 50 rvàn de familie ltj.-So €o turee
van f 25ri van mevrouu, uodoLJ.de J. en uan de heer H.L. A11e drie .onze harteLijke dank !
Voor degenen, die hun ulaardering voor het uerk van de uijkraad alsnog door middel van
een gift tot uitdrukking uillen brengen, hierbij nogmaals
de mededeling, dat men zijn
bijdrage kan storten op rekening 84 86 96 344 bij de Nutsspaarbank toorvr de Stichting
Ramplaanktrlartier ( postgirerekening van de bank! nummer 5180).

seI

i

ennl
ees rscha a
Ten einde een betene onderlinge
trJ

taakverdeling te verkrijgen, is
het penningmeesterschap van de
tdi jkraad per, I januari van mu,
Heijnes overgeheueld naar de
heer ÍvluI. Het penningmeesterschap van de Sticl3ting bIi,jf t
in handen van mu Heijnes.
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Radio

Korrelft

VAAKVOORDELIGER,
ALTIJD GOEDE SERVICE
Dealer van o.a. Akai, Aristona, Bose, ETP,
Fisher, Hapé, Hitachi, Jamo, JVC, Lenco, NEC,

Panasonic, Phonic, Philips, Pioneer, Revox,
Roadstar, Sharp, Silver, Sony, Technics,
Teleton, Toshiba en W.B.

OOK NERSTELLEN WII
ALLE BEKENDE NERKEN
,N EIGEH WERKPLAATS

Radlo Korrekt
Leidsevaart 130,
Haarlem
Tel 323787

I

KINDEROPERETTE IN DE VUFTIGEB JAREN
Uan 1952

tot 1955 hadden

u,i

j bi j

de

Buurtvereniging rtRampfaankurartierrt
een operette voor kinderen. rr6oudhaart je en de troubadourrr l t!Prinses
Rozelijnttr ttDe gelaarsde katft en
ons grootste succes: rrDe schat in
de heksengrotrr. De zang uerd ingestudeerd met behulp van de viool,
bespeeld door mevrouh, Hogerseijl
en de piano, bespeeld door haar
dochter Jona. Daarna uerden de roIl en .toebedeel d -aan kindereh die dit
aandurfden en het ook leuk deden.
Een maand v66r de uitvoering onturierp mevrouu, Elfers de toneelkleding en de aanplakbiljetjes. De programmars uerden getekend, gecopieerd
en ingekleurd door de kinderen en
daarna verkocht. Binnen een ueek &ras
Domi voor zaterdag en zondag uitverkocht.0m kulart voor zeuen gingen
h,ij van huis en om half negen u,as
aIIes u,eer terug.
wlet ongeueer 35 kinderen gingen uri j
voor de repetities in het donker
naar de Beatrixschool, langs de
sloot, met daarachter de tuinen.
Als ik met de rolverdeling en de
regie begon, had ik ze urel in mijn
macht. EÉnmaa1 hebben de lieverdjes
het brandblusapparaat in uerking .gesteld en. ook hebben zij een keer de
schoolborden, kraarop strafaantekeningen stonden vermeld, schoongeveegd! Een zigeunerin raakte slaags
met een hof dame, mar mtu Hogersei jI
kuram er tussen, zutaaiend met viool
en strijkstok en dat hielp!

pen ex urel aqenten en eenmaal heeft
Tullenaar -nog jong en sterk- ze met
de koppen teqen elkaar qeslagen.
Oaarna uerd hij steeds ult zljn bed
gebe,ld en de politte moest er ueer
aan te pas komeno

lJe deden dit uerk niet alleen;
soms uraren er aardige dames en heren die ons hielpen om de orde te
handhaven, maar die kregen al gauu,

\

te hoge bloeddruk.In d-e bus ontmoette ik eens een dame, die mij uroeq
hoe miJn huishoudlng ln. het ulnterseizoen draaide. ïk denk dat ze
vreerad zou hebben opgekeken van een
omhoog get,rokken lamp: extra repetitie voor menuet en baLlet bij mij
thuis en de kinderen sprongen rrlel
eens te hoog! 0mdat ik ai-les tegeliJk moest doen, kuam het wel voor
dat ik ;na een bestuursbi jeenkomst,de per.rken rnàt de asbak in de vuilnisemmer gooide. LepeltJess Et'lzc
vond ik uel eens terug in de brosdtromnel, maar dat had je er voor
OVEIr

Er uaren ook kinderen uit, 0verveen
bij. Die moesteh uorden afgehaald
van en begeleid tot de R.K.Kerk,
uant op het Houtmanpad uas een eng
huis met enge mannetjes. Soms lieI

t/e bedelden om oude japonnen van
fluueel, zíjderkant en brocaat. Die
u,erden vervolgens omgetoverd in
koninklijke kleding voor de koning,
ptins, prinses en hofdames. De heksen kreEen tien zu,arte haaknagels,
punthoeden en zuarte jurken. Voor
de bezems moesten ze zelf naar EIsulout. De elf jes zagen er beeldig
uit in hun tutut s met cellafaan
vleugels. Als ze tuaalf jaar uraren
mochten ze op spitsen danseó, als
ze ten minste balletles hadden gehad. Jan van Hemert zorgde voor de
decors met rotspartijen en aIs de
heksen opku,amen zakte een qrote
fosforescerende spin naar benedeno

1cl
LICHT. KRACHT. BEVEILIGTNGS. EN
NOODSTROOM INSTALLATIES
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De heksen zaten om een heksenpot
met berrregende slangen en er trerd
ook rook gemaakt. De brandulacht
stond met Argusogen achter het toneel. D€ heksen beeldden de slech_
te macht uit en de elfjes u,aren de

tr
h

rl'1,

ons chul do

Een paar rnaanden geleden stond
Goudhaartje aan mijn deuro 6eËmigreerd naar Zuid-Afrika en thans
uonend in Nieuu Zeeland, SI jaar
oud. De gebroeders Van Hembrt zijn
d'ecorontrrrerpers geuorden. Het is

I

I

leuk en tevens treurig de vele fotors van deze evenementen te bekijken. Zeker de helft van de kinderen
heb ik uit het- oog verloren, maar
veel andere heb ik kunnen vóIgen.
0ngelo.of1ijk uat et dikuijls o\rer
die vele kopjes is uitgestorte
De hoofdzaak is, dat de kinderen
aan onze operettes leuke herinneringeh hebben ouergehouden. Ze
zijn zuinig op hun plakboeken.
Er uras geen televisie en er uras
geen geld, maar uij'kuamen aIrond dooi de kaartverkoop
!ijd
( f 0.?5 per plaats). Er kruam aItijd een recensent van het Haarlems Dagblad en u,ij uestigden.de
aandacht op de dÉcors van de gebroeders Uan Hemert. Die krerden
aItlJd met lof vermeld.
tri j lachten ueel, zeker meer dan
tegentuoordig en dat uas gezondr
Het Ramplaanksartier een .saale
buurt? N.ou, nee !
Uil- Helues-Romi jn,
,,.
6mateur tegiseuse.

0uderencon tact 0ver vee n
I
I

Het rl0uderencontact 0verveenrf vestigt ureer de aandacht op de zogenaamde rrsociëteitsmiddaqenrr

die

À,

ra-

De

-

']4

Blinkert

EËn van de rnederrlerkers van Dienstencentrum Zuid-ldest is elke
15 aanurez ig
dinsdag van I0 . 15-1I.
rrDe

BIinkertI,
in uerzorgingshuis
Rockaertshof 66. Voor ule? Uoor
beuoners van het Ramplaankulartier.
U kunt komen praten over alles en
nog ulat , bv . ov er :
hulp in huis, opname in verzorqingshuizen, hulp bij boodschaPpen doen,

maalti jdvoolzieningen, formulieren
invul1en, vragen in verband'met
alleen achter blijven, graag iets
urillen doen, maar rrlat? ( b.vo eezeLliq in een groep iets doen), nieuu,.e contacten leggen.
Dit aIIes voor mensen uanaf 55 jaar.
Maàr ook voor jongeren met vragen,
die te maken hebben mét ouder u,orden van henzelf, familieleden of
enden.
ldelkom bent U
b ek

alti

Jd

!

uordt een hele dag met koffie en
gebak, een broodmaalttjd en een
uitgebreid diner.
rJenót men nadere inlichtinoen over
dit ouderencontact en/of hét programma dan kan men zich uenden tot
de heer H.EIzinga, Midden Tuindorplaan 5, telefoon 24 18 10o

op

dinsdag van 2 tot half 5 in
t[ t Zi jltjstt aan de Korte Zi jlueg
ulorden georganlseerd. lïen kan dan
kaarten of handuerken of geuroon
9ezellig met elkaar samen zlJno
0p een aantal dinsdagen maken deze middagen plaats voor andere
zaken. Zo zaL et op 4 maart en
6 mei om 10 uur een Heilige ívlis
zijn, met daarna koffle drinken.
0p 11 maart ulordt Kolonel A.Bosshardt van het Leger des Heilsrdie
men uel kent van radio en televisie,
veruracht. En op donderdag 29 mei
(dit keer dus geen dinsdag) staat
een bustocht op het programma. Het

In de veruachting, dat dit hummer v66r die datum zou verschljnen, ulerd in de uli jkkrant van
december een kerstvi.ering van
het -0uderencontact 0verueen op
l8 december aangekondigd. Het
blad kuam echter pas enkele dagen later van de pers. Dat de
aankondlging desondanks uerd
opgenomen, zal ongettrlijfeld een
vreemde indruk hebben gemaakt.

ItliJ bleden de Iezers onze varontschuldiginq aan voor deze
onoplettendheid. De redactie.
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Aannemere van roatauratle- onderhouda
en nieuwbouwwarken
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HAPPY'S BIRTHDAY CORNER
Boenrendaalsar€g 252

orlerveen

EleÍogít

(O23)

254íltl9

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk

Constructlewerk
Dakreparatles

EstÍk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk

Isolerende beglazlng
Jaarll jks goten schoonmaken
Keukens Ieveren en Plaatsen

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming

Lambrlserlngen

Metselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden

Riole

badkamer- en

Parketvloeren
Q ook upetlljk werk
Rlo 1e rl ng vernlèr:r*en/ontstoppen

Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,

Schoo rs teenvegen

Tegelwerk

tri:S,F""?d om"

Uitblkken van

@ar

t'loorder TuÍrdorplaan 54

2OISHK Haarlem

20l5HLHaadern

Te{efoonO23-246208

voegnverk

Voegen van gevels
Wan dbe t ! rnrne rI n gen/wandl so I at Le
X met kerstmls werken we nLet

ltaag wijUii\rend ofÍerte

lloorderlfuidorplaan 26

maken

IJzeren konstrukties
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WeltcrgÍacht 95 rd.

20l3ZN Haarlcm
Tal. 023 - 31 7644
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vrrcinig baby's

per jaar zet.de gemeente
Haarlem ze allemaal op een riJtje,
de cijfers van het voorgaande jaar.
Hoeveél mensen uloonden er bijvoorbeeld in het Ramplaankuartier en
hoe oud uraren zé?
De nieuuste cijfers zijn van I januari 1985. Nieuusgierig keken rrriJ
of de ui jk uaarin rrri j u,onen opnieuur
qrijzer geulorden u.,as. En ja hoor!
Onze 65-plussels bezorgen ons een
eervolle koppositie in Haarlemt
2913% qeniet A0l, en dat is Or2%
meer dan een jaar daarvoor en LO%
meer dan in 1g?0. Het stedelijk
gemiddelde is L6%.
Een maal

in onze wijk I

S}echts L8r7í, is jonger dan 20 jaar.
0p 1'januari 1984 uas dit L9r?% en
op 1 januari 1980 nog 23rL/". Het

stedelijk gemiddelde is 22r9/..
het aantal zulqel ingen is het
nog schrikbarender gesteld. Dat
omvat in onze rrri jk sLechts de helft
van het stedelijk gernÍddelde per
1000 Lntuoners. AI jaren schommelt
het aantal geboorten bij ons rondom
de 16 per jaar.
De terugloop van de bevolking is zonder nieuubourrr! i- nu tot staan
gekomen. Aan het begln en aan het
eind van 1984 uloonden er 2641 Ínansen 1n het Ramplaankuartier. (pr)
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Politiek forum
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zaI op donderdag I3 maart
in de grote zaal ffi
pen van Kennemerlandrf aan de Ramplaan
vanaf 20.00 uur een politiek forum
Arle politiekp parffi.
tijen die in de HaarlBmse gemeenteraad zitting heb.ben, zullen in dit
forum vertegenuroordigd zijno Vertegenu,oordigers van de PvdA , VVD, CDA,
Links HaarLem (ppnrpsp, CpN)en 066
presenteren hun progtammapunten.
0nder teiding van de voorzitter

I

uan

de uijkraad, Hans den Nijs, discussieren zij vervolgens met de zaal en
met elkaar. Het gevoerde en te voeren.beleid, dat voor onze uijk in
het bijzonder van belang is, komt uiteraard aan de orde. 0p schrift gestelde vragen kunnen voorafgaande
aan de avond urorden ingeleverd bi j
mu E.A.Heijnes, Ramplaan g, secretaris van de rrlijkraad. Ook op de avond
zelf bestaat vanzalfsprekend eelegenheid tot het stellen van vragen.
Komt allen naar deze avond!
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zelfbediening tuincenhlm
Vlaamseweg - Haarlem, Teleíoon 023'243283
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Luwasae

Hydroculhtre
...
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Gn een kompleet pro§ramma

VOORDELEN HYDROKU LTUUR:
r minder onderhoudskosten, watergeven slechts éénmaal per 3 à 4 weken, voeding toedienen maar
éénmaal per halÍ-iaar.
r hoge levenskansin, veel minder uitval van planten, dan grondkultuur, de planten hebben in het
Luwasa@ hydrokultuur-systeem optimale

groeiomstandigheden. e

llYE
MrÉR W*l.gr
TUIIWENTFÀ
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Geseheiden afval ophalen

I
De Gemeentereinigingsdienst hoopt

CONCLUSIEI SïORTEN KAN NIET

dit voorjaar te beginnen met
proef voor het zoveel mogelijkeenge-

uoor omen a a VA on tstaat dooe
een boodschappentas mee te nemen in

plaats van in de ruinkel plastic
draagtassen te kopen of door statiegeldverpakki.ng te kopen in plaats
van u,eguerpverpakking. Hier Iigt
overigens ook een belangrijke faak
yogr de rijksoverheid; Éet over_
heidsbeleid zou het gebruik van
statiegeldverpakkingén in plaats
v?! u,egu,erpvrrpakking meer moeten
stimul €rBDo
Afval zaL er altijd zijn"ook aLs ue
erop Ietten niet onnodii te produ_
ceren. l/e moeten bedenken, dat het
huisvuil gemiddeld de vofóende sàmenstelling heefts
Oroente-'fruLt- en tuinafual;
!!ff papLet
tz./o

i
8fi glas;
4fi metalen, de rest bevat orào de
zog enaamde " p robl eems to ffen : v erf_
resten, mediciJnen, batterijen. De_
ze stoffen zouden ue in geeÀ geval

grondinfoimatie over het huisvuil.
Hoeveelheid

f a1.
: k gezln produceert per Jaar gemidÀ
U ó 1d 1000 kg afval.
Uoor Haarl em
tekent dat.ongeveer 60.000 x 1 000 bekg = 60.000 tón (van elk 1000 ks)
per jaarl Voor onze buurt met naa r
schattinq I000 gezinnen uordt dat

in de plasÈic zak bij heÍ andere

{;

maar liefst

1000 ton per jaar!
Uat
eurt e 4u met dit af ?
roege uer
e
hu S ou e
afva1 gestort op stortterreinen buiten de stad , uaar het afvat geleideiijk vertee rde.
in de toop der
jaren lever de ditlYlaar
storten van afval
steeds meer problemen op:
door de b evolkingsgroei uras er
steeds me er ruimte nodig voor uronen, uerken en vrije-tijdsbeste_
ding; het gebruiken van schaarse
ruimte om afval te storten ulerd
dus minder geulenst;
door de Uevóltingsiroei nam ook
het aantal ftafvalpioducentenrt
flink toe
bij verbrandlng Ieveren de FIoble emstoffen giftige
op;
bij compostering uord It assen
de
compost ernstig verontrein igd en
is
ni et meer a1s mestgöof
r

te

ÍvlEER!

lJat kunnen ure dan doen?
Uoork men van f vaI: l, e kunnen zelf

scheiden ophalen van verschilleÀOe
soorten huisvuil. Er is een.aantal
uijken uitgekozen om in een proefperiode te kunnen beki jken urat,
haalbaar is ert dat rrril zeggen: in
hoeverre de burgers rrlilI€fi ÍnEBurerken aan deze scheiding. t-let is
namelijk de bedoeling, dat deze
scheiding van soorten afval aI aan
de blon, dus in de huishouding of
in het bedrijf qebeurt. U zuli,
liever noq uij zullen het dus
grotendeels zelf moeten doen, maar
de qemeente heeft een aantal mogelijkheden gezocht en gevonden om U
te helpen. 7o kunnen er bijvoorbeeld meer glasbakken uordèn geFlaatst, zodat U niet mseD zo ver
hoeft te lopen met de lege flesseno Er zijn meer mogelijkheden,
maar daarover later meer. Laten u,e
eerst eens ki jken naar rr,at achter-

bruik E ÍI.

IJK?

*

I

vgnvolg bí,d- 12

vuil

moeten doeno

rom

lucten nu 2o
Hóer,,eIEïEchts om klelne hoeveelheden gaat ( 0. 4% van het afval),
zijn het zeer scha deli.jke stoffen.
l/anneer die vermen gd uorden met de
rest van het huish oudelijke afva1,
kun je dit afval n iet mg.qr op een
e'manier verue rken:
'
o

ge-
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e

dez e

z
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onthoudt één ding
voor kwaliteit haring
naar:

be

,l

@uÈeLuÍfet
kaar &
rpeclalltcltcnwlnkcltlr

PHILIP KORVII\G & ZN
Ramplaan
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VARKET{S- EI{ KATFSVTEES
EtU ITIIET

Blo€rnendaalseweg 207

Telefoon 023 - 242133

OITIZE

.Van de boerderii ,
Karrqmelk, Yoghurt,'
knrark
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Fondue- en barbecue'
scusen uit eiggn
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ELEKTROTECHNIEK
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ERKEND INSTALIJTEUR

opasfoto's.fotol«opieën

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS' EN

AARDING

N

'

24 50

OODSTROOMINST/\LLATIES

V

l-eendert Meeszslraat 1 06
2015 JT Haarlem

TeleÍoon 023

€

C. STAPEL

t

oportretfoto-soreportages'
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I D EORECORDERR'EPARÀT I E

OOK REPARÀTIE VAN OVERIGE

ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE
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APPAFÀTUUR

droqisterii . parfumerie

FOTOOO§TENBAA]I

.SCHOLTE

De Rtryterweg 22, 2AL4 AV l{aarlem,

teleficonC/.3-?Aï}ffi

urw h.rlp bii kteine
RAMPLAAN
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Bebouwing tuinbouwgebied
B

=dI

LOEMENDAAL ONAANVAABDBAAR !

uit van de qemeenteraad van
ne 23 oktober jt. het Tuined-noord als niàuue bourrrcaaan te uijzen en B. en l/.
1em te machtigen de voorbe-

:: -::.rq voor dit gebied reeds nu
-- 3: iand te nemen,
opdat in lgBB
l,3r de nieuule boutrrcapaciteit kan
*r::en beschikt, heeft de gemeente:aa J rJan Bloemendaal niet onberoerd
:elaten. ïn een motie heeft deze
raad als zi.jn mening uitgesproken:

vcnvolg bldz í5
De verrrlerking van ttgeuloon huisvuilrl
kan veel schoner en effectlever
plaats hebben als deze schadelijke

stoffen apart gehouden ulorden en
afzondérliJk. uorden opgeslagen en

verulerkt.
Dus: SCHADELIJKE 5T0FFEN, HOUDï Zï.
APA RT !

De keuken- en tuinafval, papier en
glas kunnen tue om te beginnen zelf
gescheidén beularen en uréqbrengen of
laten trleghalen. trJat gaat de gemeente
doen om ons daarbij te helpen?

Voor het keuken- en tuinafval , het
zogenaaÉioe @f:
geprobeerd zal uorden om ureer
een schil'lenboer te laten rondqaan;

tegen een lage prijs zal een spErr
ciaal uitgeteste compostbak te
kcop uorden aangeboden (er zit
aan gemeentesubsidie op).
. ::: ^eE papier:
-:: sctolen en verenigingen zulIen
:::--:-ul-eerd uorden om meer op te
-:-=-:
e: :=_ een papierbak geplaatst
<---=^
_lrlSnr
--u__.5.
=_

eice:s
ijk zaL een extra
glasba< tLo: --ei'r geplaatsto
LJanneer ceoinnen ure?

Deffig

niet beslist

in uelke ui,< nu crecies de proef
zaL uorden gehcuCen. r/ij hopen dat
het Ramplaankualtier zaI uorden gekozen, dan kunnen rrie ons steentjè
bijdragen aan het afvalprobleem.
Het is de bedoeling om op 1 mei van
dit jaar te beginnen..in het volgende nummer van de uijkkrant zulIen
urij U er meer over vertellen.
Hans den Ni

I

is/ Quint

[tlu

I.

dàt de ebourrl n
va nueg e ver
ES

, van dit gebied orào

van hlstorische,

.

larÉcha ppelijke, natuurlÍjke en re-

creatie ve ulaarde n voof de gemeente
Bloemen daal onaa nvaardbaar is )

dat die uraarden door verTE'rIei ra pporten en in eerdere atellin gnam€n

onomsto teltjk

staan;.

ziJn komen vas tte

dat de Haarlemse erkenning van deze u,aarden heel duidelijk naar v0_
ren komt door het rrlekkeÀ van de in_
druk dat het ttsleelrtsil qaat om
het
opvuïlen van EË-ïffiiluimt" tussJÀ

bestaande stedelijke bebouuring
-tdtt,terurijl nu juist het feítrdat
gaat om de raÉffi' open ruiíte
f"t
ter plekkerdie ruimte ext.a uaardevol maakt.
De raad verzoekt Br en t/. van Bloemendaal dit standpunt ter kennis te
brengen van het provinciaal bestuur
van Noord-HolIand en kraar nodig door
verdere stappen actïef te bevoideren
dat het door het provinciaal bestuur
rrrordt/blijft onderschreven. De
raad
verz oekt B. en lJi voorts a 11e andere
stap pen ( zoals bezuaar bij Haarlem )
teo ndern eme n, die nodig zí jn om het
^È de gebied uan b ebourrli ng
desb etref Íen
tev r I uar en1

tl
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Peutbrs
a-

- het voorjaar beqint de Kruisvëre:rging Haarlem u,eer met gesPreks3:oeDen voor vaders en moeders van
ieuters van tulee tot vier jaar.
I r zes à zeven bi jeenkomsten rsordt
:- r'o rmatie gegeven over onderuer; en aIs: rrrat beleven kinderen van
Ieeftijdi hoe stel je grenzen;
==ze
'-at te doen met boosheid, angst en
slaPent
;a-oezie van de Peuterlheeft
strafzindelijkheid;
ir"n en
r en rrlel zin; sPeI en sPeelgoed;
:: _'d voor jezelf .
:.àrzijds trrordt informatie qegeven
:ver dàze belangrijke zaken in het
: =...lterleven, anderzi jds kri jgen de
:'.ioers veel gelegenheid hun onderuit te uisselen'
-:nge ervarinqen
-,e
érrsus is bestenrd voor alle Feu-- e r-ouders r dus niet speciaal voor
ouders *"t- rrprobleem-peutersrt'
:ile deelnemers ontvangen een in--orrnatiemap over de genoemdE oo: erurerpen. Deelnemlng aan de 9espreksgroepen is mogelijk u'anneer
*en Ii; is van de Kruisvereniging.
:iaats en duur van de bijeenkoms ten: uli jkgebouu Ívleester Lottelaan
:, van 20r00-22o00 uuro
informatie krijqen
=n kan verdere
ei"r zich aanmelden bij de peuterzaal,
'et consultatiebureau of rechtstreeks bij de Kruisvereniging Haari em ( te1. 3191gor dagelijks van
:. 3J tot 17.00 uur) o

I
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Peutetsceelzaal "0vg!Eeenrr, Croesenstraa'. 5i, zoekt een enthousiaste vri j'.irittiger( ster) voor
tulee cc.tencen per u.reekr dinsdag
en donoeroaq. Iisschien iets voor
schoolverlaters die ervaring uiIlen cpdcen? ieacties graag na3r
Annette teerschoP, te1. 338998.

Rampertjes
spaar postzegels; aIIe SOoften zijn uelkom! lrilt U ze voo r
IK

me b euaren?

Barbara Prins, tel .

24

30 10.

et uijkraadslid f.Vegter is bereid U te helPen bij het invull- en van uur persoonli jke aangif te

voor het nieuue jaar.
Uij urillen bij deze 9ra?9 nog ol''lze erkentetijkheid betuigen voor
de goede uJensen die uli j van een
aanial rrlijkbetloners en relaties
voor 19BE mochten ontvanQen.
De l/ijkraad.

Goede uensen

*

inkomstenbelasting I985.
a.Vegter, Denijs van HulleIaan
a, teI. 24 66 16.

Gratis af te halen:
lief uit konijntje.
Ramplaan 37, tel. 24 5? 44.

Kcnstboorperíkclsn
is hij weer, de kzrsiboom in het ptantsoan
lI-!::r
tegenover de wií*.pts aan

da n*óiàur, ,ullen velon
van u met ons oedacii raDDen
De'mannen van de
Grzmeentolilre É,c-s: v:cr de
ptantsoener

H"ri

;;

ie

y"ï:: :l .í..': - : Qevaar te ovàre ino te
^t:t-1 rtsi
^.ewardan
v __),
-É,,E" ::
opnieuw de
,r_.:^IKK:ng gestero là zou
denken
,li:,nl:.::::^_,.^.
uot
é . : _ I .:- :ean Daarin bleken wij ons
va':
::: : _ wi i?:t?tkt ZUlt nàOUen. Oe te
*:: r.2,-i j *:i ::^,.a;xelrlk
':':-: :-..:'_- l.i_-,.1iË1. w6s.Oaler vór ons gepn
.;":'::
t.. .rt EsU de operbare weg is
-:-; , :-.;- i' ::-,-2: lie"
op ZZO VÀf i, dat zou te
-^ i
,erland met fortsluitrngsgevaar,
i=,--r'_- '_
_-.-,. ::__-"-.:,: i ezn_transforrnator. trioeïnaast
_ _. _ __..:a- col De Blaauw toen
ailes in hei

:

(.
*i',

tz:.. : :- i"s

e,ente OeZorqen. líede
r i -r i i ::ec;ateergiÍten
,ooiOïiOoel konden
Wij witten hem, alsook de Íirma
_,1:.:,_:a^
: -,
r t: -r : - .,: .E tallatie
van de ticfitsriààren
"

t!-:

.^-,-r -:;s rog een.moeilijkheid: de góeente
..'^, za':Í
geteverd,'ze branOoËn alleeÀ

en

Oe

had

;

àó_o1plnr
ri_ 2. dat
was nu juist niet oe OeooetirE.-iif.
rsviir vppi ticht, dat wót terug nuàinut
OgB was de
heel welwitten'o weroàï daar
::^;:oliossing,
de
.-.?ae gegeven, zodat na nÍeuwe
natiOrilenOe toeren
:: .e iàdder eiMeliik_de veitige r.ifipà*ings_-- -',
. z- chting
kon worten ontstoken
,graag icdorean,.díe
een bijrtraqe in getd
"i]inl
rz w;nxsgiers),
in arbeid ( .tan de efàËri, Jacques
wijkraadsleoen) eÀ stroór't
;2^_/cs,,enige
on f
bben-gerevero harietij[ óuoà*àn
voor hur
t e Ett ,r ,s ÍrruÍuu voornemgn hct volgend jaar
met
startprobtómen een nog mooíere
:,1!nr.
boorn
te
::llen

l.

tqbaksspeciwtzook
&
yon pverve.en

en omgeving
- ..J-

heeft speciole
oonbidingen v@r u !
lqUL_DEN lES'' sisa Een:
bu
senoritas ies
8r50
50 l/il de Havàna r s fT
I'I 9,

5C

-Hatf Coronars n2 0 1-I
P UR ÏABA
ong o rona S f1 6r50
25 Half Coronars lfr 3r-50 Senoritas ies $2 2 r-50 Sprietjes
il1 ?r50
299 9r. tt6ul den Z es r shag
mil d en hal f zu,aar l I ZÉ pr
,
Fo
NÏ E Ut/: 5TA Aï51 OTE RÏJ

!

Tevens luxe uaren, tijdschrÍften
urenskaarten.
I

"?!::!"ipi
otto-roto,' xop
"n[à."t,
iÈÀËrv-ö]ïö'i.

BALfi0RAL

tUS'fUS VAN íYIAURIK_"t.
- _
coRps oïpröilni,Inw

ouD KAmpEN

A.J.M.BISSCHOPS

6 zost BB O/EVEEN
4rrLB
TELtool eyn fi90 --'-

i.r.

:::'l:slf

HdN.

FABLO

NEN
*alle \€zehringen

* hypothelan
* financieringen

r peÍso0]lilke leningen
* continu kredleten
* spaarcertÍÍicaten
* reis arftmgEmenten
'Vriitrit'
.iEF MENSSTRAAT
4

Z}5 JR HAARLEM
:'n-2143 41
I

kom tennlssen
in de Fobtohal
speciaal voor inwoners

yon het Ramplaon_
kwartier zià uren

beschikboór
A.Thoolen

jr B.V

Marcelisvoartpad
Hoorlem
2/, /"2 10

20
Ja, verz-ekeren bii de Spaarbank is erg aantrekkelijk.
Door een snelle schade-afwikkeling. De opzrt is

eenvoudig en dus geen rompslomp. Alle bescheiden
kunt u in een stevige cassette opbergen.

"Heeft rrerzel(erïen bii de spaarbank
dan zorrgel voordelen?"
Automatische premiebetaling

1

l

3

4

6

dagen op uw bankrekening.

\

\

Alle documenten in heldere begriipeliike
taal. Dus geen moeiliike en ingewikkelde

\

Stevige opbergcassette

\

voor uw.

ringspakket
Nooit meer

\

zoeken.
Voor elke

Uniek systeem van drie formulieren.
Geen papierwinkel maar voor elke
verzekering nmit meer dan drie
formulieren. Altiid in dezelfde opzet.
En al zoveel mogeliik vór-ingevuld.

kwditeit. Grote en betrouw-

verzekering

èn

aparte

hoes (met

korte beschriiving).
Kan zo in
uw boeken-

Qí. - o -

bare maatschappiien werken
voor u. En toch hebt u
alleen met ons te maken.

kast-

Doe meer met de spaarbank dle rneer do€t.
a

nutsspaarbank

E

--a

-

West NedèÍland

-

VOOR EEN DESKUNDIG
EN íooeo sERVlcE,

AAÀ]

KOOP.ADVIES

ROLLIID

Gazelle

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
O REPARATIES

U

. ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEIIOREN

Juncker

ook voor olle soortcn Philips gloeilompcn,
T.L.- buizcn en clektro- moteriool

Vesting

8@r3

A.G. DE

HAAS

ï?

zomerplanten
snifbfoemen
lmmerplanten

RAÀ/PLAAN

TEL 24 05 53

stoot
voor u ktqqr
a gfote. soqtering
Vloerbroden

soorten
bruinbrood
a elke week reklome
von qebak.koek
en chocolade
o 12

//tlatity.ad c'n Pdl'opgtÍ.c
frr., .rtx, ga,r,d
Y.t uu tuia'
ílà'iítq-o,
- ottdctlnorfr
OóI lttctí|il..n lruie

ARTIFLETJR

Farnplaan 2,4 - |{AARLE[í

Tet.023 -219142

46

o[ /.8 'TULLENAAR
ioor

bruids- en
rQuwarrangementen

)

,

verzeke-

teksten. En de verzekeringen die dat
Z&tze
nodig hebben ziin
automatisch op
blijven

Ubentverzekerdvantop-

5

Soepele schade-aÀr,ikkeling en snelle uitbetaling
Het schadeformulier is probleemlms
in te vullen en meestal hebt
u uw geld al na een paar

per maand, dus plezierig gespreid.
U wordt nooit meer overvallen
door hoge nota's. En u betaalt geen
cent extra. Een hele zorg minder.

ROLLAN

L

1161

