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ruffiIER

Dit uras het beeld dat een groot deel vanhet Ramplaankuartier vro"gàr in het vooD_jaar- L".?ien gaf. Bollenvélden alom, u,aarnu slechts 'straten en huizen zijn. ó.2.foto is aan het begin van deze é"u, tussende [vtarcelisvaart eÀ het Duinvlietspad, Àetz?9. Itzularte gatrr, genomen. De bollenvelden
zi jn daar nu verdr,leÀen, maa'r overig"n= -i=althans dit gebied tot-nu toe getutiki9 aIsnatuurgebied behouden gebleven.
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doet vermoetlell. -

De koff le ls natuurluk zalE , maar wtst u dat U er óor prtma

l«unt eten ?t
l^A

o Nieuwbouw
o Utiliteitsbouw
o Verbouw
o Onderhoudswerko Mochinole houlbewerking

o Schilderen
o Doe-het-zelf ofdeling
o lsololie centrum

dogelilks geopend von 8.00- l 8.00 - op zoterdog von 9.00- l 7.00 uur

gevestigd 1793

bouw- en schi ldersbed r i jf
RIJNIERSE B.\í
Zlflweg 11 - Overveen - teleÍoon 023- 277169
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0m te onthouden:

vonktozÍrngsholoftorl ?

A€fl É vmravond van th pmeenterffiverklezlnpn orgnlseerÍb É WlJkrod op rhnrhrq l4 aprll
*n discussie arond met een aantal hmrlemss politici. Bijna §0 bewoners van de wijk Uezmfrten O
bijeenkomst en vernEmen a & iÉeen, die mevr, Yan Son- Dijk (CDA), & heer Buurman (PvdA),
ilrsÍr, Yolkers- Vijlbrief (VYD) en & heer Harselje (D66) nomens hun portijen bleken te hebben
c/er een mntal zaken, die vmr onze wijk van belang zijn. Het lijkt ons nuttig om hier in fpt kort
een mntal van hun uitspraken Íq eens sdnen te vatten:

rtDAcïtE

"*e Blmsjmr
#innie Brtleme
E@ Feunes

#IJKRAAD

/mzitter Hansdar Nijs
2e vmrzitter Bob Heijlis
xcretaresse Bepl-hijrres

Ranplaan 9
P enn i rgmeester Qulnt líul

BURENHULP

Kmtmruren:
Alle uren: rJetto Hmtel

Winnie Brtlema

PPASCENTRALE

Emmie Verbek 24 t7 34

51 9t 90

)0LlTlE Wiiktedn Zuld-west l2 2t 65

}PEELTUIN "OYERVEEN"

Crmnstraet §l 24 65 53

) T 1 CllT I N0 RAIIPL/{ANKYVARï I ER

'mzitter Hans&r Nijs 24 54 90
:ecr etaresse- penn I rrynester

Bep l,bijrres 213229
Ranplam 9

Bank: Nutsspmrbank 84 86 96 344

0ver het Tennispark Duinvliet * heer Buurman,
ondersteund öor mwr. Volkers : Hearlem kan wellicht
getlwonFn worÉn een toegang/ uitrit via Ë Romplmn ta
te stoan. Als dmr zo'n toegng verkeers- en/of
parkeerouerlot in ö buurt of & strut ontstct, dan zal
chr iets mn gedmn worGn. 1

fuer de verbouwing en uitbreiding van & Beotrixschml:
Alle politici woren het volledig met elkm eens dot *
karakteristieke stijl van het scholgebouw en hmr
omgeving dient te worrhn bewmrd en dat tle uitbreldlng
dmrom mk in & len&lijke entourage zal maten paxËn.
Wij ryn het bestuur van ë Stichting Vrienën van È
Beatrixschml &ze uitspraken zeer gretig noteren!

2457 41
24 4269
213229

24 54 90
2417 88
213229

2160 l7

321261
x2a?6
24 4269

vrnvols Hdz t5

0ver de bouwplennen vqlr het Tuinbouwgebied Nmrd
(tussen Brouwerwmrt en Zijlweg): D66 wil in het trlpel
niet bouwen. De andere portijen weiprÉn helm dit
standpunt (Oat mk het WijkraGtandpunt is) te
onÉrschrijven, mffir verklaarrhn wel eenEzzind dat rhze
bouwlokatie É laryte prioriteit heft en dat er elleen
goedkope woningen vmr haarlemse woningaken&n mryn
komen. Er zol vmrts geen sproke zijn van flatbouw, die
men werigens tegnwmrdig stepelbouw nemt.
Desryraod verklmrrle & heer Buurman tht rh huur niet
hoger zal mqen zijn dan ongareer- f 600 . Hij mel&
borendien dat & grondkmten per woning ongeveer
f20.000 zullen betlrryn. Veel bewoners reqmrën hier
ongelwig op.

0ver het huis en de smi6e van wijlen de heer Plukker: Na
het recente werlijÉn von É heer Plukker ontstond er
vrees dat in dit historische hckje van & wijk ongarenste
ontwikkelingen zou&n kunnen optreGn. De rhmes en
henen politici stelden ons gerust: de ruimtelijke ordening
van het gebiedje ligt vast. Hen wenste ö pan&n en direkte
ompring veilig te stellen, er w6 ë surystie om rht biJ
É a/entuele verkmpvmrwaarden op te nemen. Men mhtte
het vmrts te werïveËn 0m de pan&n 0p' É
monumentenlijst te loten plmtsen.

e/ l.IKYERPLEOllt0 en

KRUISVERENIOIIS
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zetËedlenlng tulncentrum
Vtilurg - H!.Íhn. Tchhon t}?.?a32Eg
Aí"tffigcnondcrlpud:

flcton 0,Xl-2EGt?t

r1.c'

FOMPEN
Nbuw in h€t assoítimont l,en Oe Hollenóa Tuin:
Etb bofinpompan. Een serie bmpakfacàoJr.
Oa, gBruIlaíne pomDaíl tooÍ zowgl Unncnshuis
8binviruoí!'
AXo Ekb's kuní€n dd in als naalt hot bsssan
rcídoo ggöíuikl, ziin roorzien van eon dorke
kunalrbí behdzing cn volbmcn wilig aE woÍh.
Oo pdiDít rin schep vor de gebo<len kwalibitl

EKTO l"*rp'-i.
22ottu§1r., capaciteit:
mUh.,mar. Opi,OOÍ-

241r

Ecn nlcuu krdeldrc:
dcplmteíÉon.

\brras aens ismand md een plantenbon
Een ànder kadoidoo, waarmoo u tamilio
en vriendgn kunt verrennen. Eon plan-
tonbon kan uitoraaÍd ook gobruikt woí.
d€n v@Í ande.s wgnson dio mot.h€l
gÍooi-. en blooigobeuren te makan h€b-
ben, b.v. tuingoíe€dschap. De bon b lan-
doli,k inwissolbaaÍ bÍ allo tuincentra,
aangoslotan bil de N€darlands€ Wreni-
ging van TuincentÍa.

80 JunkrÍ ó8
Een oedegolijka b€Ígruirnto nee, :-&.lo.€c
Hollands model met d€ iuige satrcogle v.s.
schien daaom ruel tra meea rcrsn }e
daatrs r/an de deur sdite Oe .r-r! 3c e€.
handigo wiize. Bie«lt volog rurnt6 ,mr -€see
tuinmoubelen glc. D€urglufir€ d.Ír, v L.Ji sn
sloutel-slot. t fOaqrOA

iets b€teÍ1

1 12.183
F

lmr lmcín

t-
G!

Ean vllrar ln uw
tuln,
e€n bo€lend b€zit.

resíl u nel o€Írs g6dacht aan
e,an yler in uw oigtst tuin? Zo,n
'e-o€. spiegalend watoÍtio met
è€. Frx6 on g€varieeÍde b€gÍoei-^€. .'16t vroliik ilommendo
lpudvissan. Oat booit, on i9 e€ít
aaÍwind vooÍ uw tuin. Z_ell aan-
l€,gpen geeÍl d€ me€í€ róldo€-
nrng. Wij kunnen u advisoíen in-
zal€ d€ .luiste vijroÍ, d6 b€st€
org8tg €n g€schikto boplanting.
t.í! Ored€n e€n grots kouz6 in vii-
/ars me( biibehoíonde accessoi-
res zosla plantrendon, veÍlich-
trng, Íontgin€n an pompon.

,,Plastlcall"
tulwllver

\bívaaídigd ,ran poly€afioÍ, wÍ-
sí.íkl m€t glelvoz.l. Onrorvorrr,
baaÍ on rYoor- eÍr windbostandb.

RESI'O
H€l R6cto tuinschorm is ge,
maakt van ca. 7É cm brode,
rechto lamellon, om 6n om
b€vestigd.
OndoÍzoek hoeÍl aangotoond dat
een volledig gosloten schuning
valwind verooÍzaakt dio onaan-
gonaam aanvo€lt.
Het R€clo scherm echtpr g€€ít
ean maximum aan b€sch€Íming
teg€n wind 6n inkiik!

10 liteÍ
potgÍond
\bor een
b€tere bloeil

hagbt00
'«lo10r

-qlW"

6É0 E

)

EKTO

cm.

Hydro-kultuur en
ZelÍverzoryende
lnterieur Bcplantlhg

Wie van planten houdt, maar
er ornoldoende zorg aan kan
besteden, oí wel wal wr-
gpetachtig is, kan tegon-
wooÍdig toch in het trotse be,
zit ziin nan een Íraaie plan-
tenhook. Met Mokulluurd h€t ZIB-s)rsteem heeft u
go€n omkiiken meer naar uw
plst8n. Wij zullen u gÍaag in-
ÍoÍmeÍsn oÍ de mogeliikh+
den van hydrokultuur en hot
ZB,E/§eem en voeÍen een
uitgebreid assortiment pl,an-
ten gekrveekt volgens deze
qr§emen.

Bemeste
Tuingrcnd
4 zakken voor

10.00

íofrleào4s.

'"'t',iqq41///t''

' '"1',\"'///"/'/l''"

Spociali§ van hydrG on somi hydÍoboplanting \rooÍ kemeÍ, balkon, terÍas en dakturn
L€n €ring goschiedl volgons de algemene handelsvoorwaaÍdon \oor h€t tloren€rsb€dry.i



HET YERKEER EH OHZE YIJK

Ampzien & wiJkrd prepld wordt pconfronteerd met
vmrstellenrklmhten en ÉrpllJke, lnzake lpt verkeer, -
zorrel ven gernontezijde els van de kent ven È inwoners- ,

heeft ö wijkraodeen verkeerscommissie inpsteld, ln Èze
wnmissie zitten twee wlJkrffile&n efl een
bel angstel lande bewonsr.
lnmlffils behandelö ó commlssle een ffi & pmeente
vmrgel@ fietsrouto-plon. Hiorln tyaren prwinciole,
negionale Bn pmeenteliJke standpunten op{Hsnen.
Pnovlncle en Swest sugereerthn het "KmlepmdJe' ols
rmrestiwe fietsroute in het garestelijke plur op te
nemen. Hmwel & pmeente rhze qrffistie niet leek te
hebban orergenomen, heeft & wljkrd blJ vmbmt tepn
mn derpliJk vmrnsÍnen geprotesteerd. WiJ vrazen öt en
mnpmlng van het Kmlepd betekent Íht É lan#tUke
sÍear (biJv. het smalle bruggetJe) zal wor&n mrget6t.

De Ylmmse WE ls wel ln het rcrmUwe Íletsroute-plm
opgon$non, zon&r dat rfitr enlge mnduldlng bestmt dat
er iets mn & struktuur van & weg verbeterd zal wor&n.
De lYiJkrd heeft erop gnyezen dot het mnleggen von
aízonörllJke Íletsp*n nmdzakellJk ls. Borsndien hebben
wU trsteld dot tb ultmondtng vm een kleln stukje Ítetspd
(na de kruising met & WestellJke RanórE) op & vlmnse
Weg een aeer rymrliJke situatie oplwert.

[en el vml longer geleden gestorte mtie om het getulte
van & Rollan6lmn bU het vijvertJe Fsfolteerd te
kriJpn, heeft nog geen resultmt opplwerd. llet
kortpleön plotselirg repreren ven ó zeer sledrte
kllnkerbestratlrg besctnuwen wlJ als een volstrekt
onvol&ende lopmld&|. Wij bliJven ourdrinpn op
asfalteren. B.H.
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TUINBOUWGEBIED:

TE VEEI BEBOUWD
Segin auqustus I985, uerd ,ie !'li jkraad
ijccr enke.l e beuroners erop attent qe-.;:aakt, dat in lrr:t Zuidel i jk Tuin-
bcuLrqebied, op l-ret terrein van cJe
f irn: a Thcol enr een cuCe schuur t!as
afqebroken en hiervrjot: in cj e plaats
Een qeheel nj.euure metalen schuur uas
g ebnuu,, do
\laciat rJe f irna Thcr:l en in oktcber
i!185 voor de i 1J egaal qebouuicJc
schuur: een boLjuraanvraqe harj inqe-
Ciend, heeft de trlijkraad aan rje ie-
rrer ente gevraaqd ter plaatse een in-
r,eting van al I e qebouuJen te verricl-r-
ten, dat uit zeqqen hun opp6jrvlak te
bepalen. )eze inmetin6 uras i'.aadzake-
Iijk om te zien of het toeoestane
bebouuringspercentage niet ru= over-
schreden.
j nrriddels is door de Gemeente ter
plaatse vastqesteld, dat er een
cverschrijdinq van het b;:cuurje op-pervl.ak is van 990 m2. [Jeze enorme
over*.cl-,rijdinq is ontstaan omdat
afspraken over sloop van bestaande
schuren, als cornper',satie voor de
ui tbreiding van de lennishal, door
Je fi rma ïhoo I en r,i. I t- I i ii. en t e
zi jn nagekomen. lerrrri:'i 

-J,i: 
alIen

ons uiterste best doen he.,: bcuu.r en
ya! uoningen in het rtrcr,del i jk
Tuinbouugebierj te voorkomen, is
er in het Zuidel i jl< ïuinbouu,gebied
Fen bedri jf sgebouu.iencompl ex ont-
staan, dat veel groter is dan is
toegestaan. fle ldijkraad heeft B en
ll. r-net klem gevraagd de overschri j-
Crnq van het bebouuingspercentagà
3nqedaan te rnaken.
le rdijkraad rnaakt zich oot< ernsti-
Ee zorgen ovEr de toenemende i11e-
ga)-e stallinqen van caravans B.do
cF diverse percelen. De raad heeft
de gemeente verzocht ook hieraan
een einde te maken. ,!luint Fril.

Konnentm von ö hor ïholen: Bii de uitbreidirg
vEn & "ïBnnishal" zijn ftor ö Firma Ttmlen irÉrffi
met & &meente afspr*en gand't over trrveel gobolwd
zou mogen worden en wat &orvor in & plats diende te
worffii aÍ@roken. Den aÍspraksn zlrn (m ö Flrma wel
degaltik rngokomen, aldw de tpar Ttmlen. Q.M"

*re-volg bldz 3

-: r= l'FtwrjÍeld een nuttiF svond, mk sl blsven É-=': Ën\ye:rrFn (en de Wijkread) openlijk betreunen
-,c" E ;'l!e partr;en niet af te brenpn zijn ven hun,:r:'-.*:. 0m ln een @l van het ïuinbouwgebjed huizen
: Ïr:' louwen HdN
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Radio
Korrel«t

VAAKVOORDELICER,
ALT'TD GOEDE SERV'CE

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-8.

OOK HERSIELLEN WIJ
ALLE BEKENDE NERKEN
,N EIGENWERKPLNITS

Radlo Korrekt
Leidsev aart 1 30,

Haarlem
Tel 323787



Ino ezond en

ELSWOUTSLAAN

Eipnlijk is het chthonèrd meter, moar vqlr zijn pvel
het begh en tnt etn& ym ,rfo. frióítrn ts rpt F,rdtJs
!j:... g"r*rt, hiJ setmft tnt t;i;;L.. Hij srekt ursjekkie 0p Bn inhaleert diep rh rd' vm zijn aíreBrorËaris.

i:l :i9kkj.r s mn pauzo,errsn pilaron an tntens grieten
von het uttztcht vsnw.m h[.zti, .irntfng OufnfÀieg-rÈi
is ein&lijk ao.n ersta *#i*Sq, öi, wetisrm niet

ff. Jas nar buiten tuní, md'tÀ"irinste í.t i. i*
Ip_Im T trt qer,o wms vm Ce biJna uitksnenót(noppen aal è Elswurtslaan *,*r. Ëi *rii FÀwmrdmr & zuilen von stomme,., nq tngr. lijken, ffrthiJ. Mijn katheösot, rerwiJi ,i; tïiLs, ö strnmen
lr[T.pt-T l,U-tur tb kiutnón r*iuri, rb turcrrt zíet,nrer ztrren en Ie fmtmie ö vrffa lmp loten, ;e irln en kethedrml wanen.
Twee auto's pmseren en verdnlJnen ln 6 bmht, wff s/enhun pluid btijÍt harpen * *íi ,rgrbl 

-H*l 
in ó vrte

l',*. ir het verkeer vó e RarÉvreg_*-" 
'

Hij. stmt op en lmpt verfrr öor'het lonW scfiip vtrl z,nkothedrml rtchUno tret zuidenl**. öïitte bn4, zijn
:ltT, gestoten orÍn vmn ó ó#;rïd" mer z,n tweehonden, wmr de zuilen stoppen * *íi"r*. lnt prelf
kunnen dragen.

HiJ werdt ziJn blik nmr links en verpleetst z.n p&chten
noar È twea kath#oren in oyertJ. wà e Erswoutsrmnstopt, gat hij girxhr ve.rer,ot is Ë Sm ongekorven houten wordt & fentasie mlrxtr. lmtr OrUn r,U iii.ken,;;öth brug ven tnt stutsJe, met Ét-àiltlie Fruts von hetvollen& water ahter zidr.

J.l_ky m.e tryenríiO vorsteilen 6t Ru;atut het sithouetvm Hmrtem tn rh verte pschilthrrt móri, metó g"rry,à-pestgonden oo ó vmrgrono, Or*t trir.àli*, ó;iíË
een tmmens trote njst votoóc mri óïà r,et pinmamàlmót ie&reen vmr die lep lUst mt siarr.
Wmrom ktjkt men zo stót ,írni:rn Àï*rm rh getuiden
nJet dle mfln kathaheol vullen Jf, *-*o.t von Olvlerlíession, tot6t & zuiren *rrrn rtöï#r* outffirn inplats van óor mensanhan&n órupï n .rro te wrtur vanhun lwenslmp.

I_*:.ryF mkt hij tn zijn zek neer vtmitjes. HiJ staat op
9n lmpt longaom ln ffotrten n* f,ri p*.tpbouw orntror schuin tr wE wer te steien nmr hetrentmeestershuis en vla tret Xmiept*lOje richting nàpfaan
te gaon.

!:tl. lï.kt hrj.nog om rvanneer hU e deur yan het cafeopent. Hier verkopen ze vlei * *óirnurr..
Een open plek.

Flor Konlng.
--ï---/../u
;t 7tr Ir

rÍ

't.1
'i ,.

/ .-'\
/-/

\ I
\

l
T

I

,ii

i

ii
{'
rl

I

I

r1
I

)
ra

o{ct*ttu ytr

a

a

Nm

k*r vEn
bomen

rl

j

,1

\



B

SÀtr@N IDÀEGÀtrlrE

L-

@
Ir

a
C-/ /tu4

Z 3A

Z*h. .%r4/e/g

*alle \,erzdcringen

*hpoffist
*Íinancieringen

*pmq{iik lffiingen

* cmtlnu l«edieten

* spaarcrtÍncatsl

*rcb@
'VrihtÍf

ABR.MEN§STRAAT 4
2OI5 JR I.{AARTEM

t?3-244341

kom tenn ssen
in de Fablohal

in het RamPloon-
kwortier

A.Thoolen ir B.V.

MorcelisvaortPod
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ezonden I

Politiek fonrm eensgezind :

BEATRIXSCHOOL MOET IN STIJL BLIJVEN
: r _i de komende verbouuing is Ce Bea---:-xschocl niet gebonden aan een or-
:*r+-ect van 0penbare ltJerken. Uat is'= rening van het politieke forum,
:a" op 13 maart jfo oàntrad in het" apen van Kennemerlandrl . ZoueI de
.3-ies Van 5on (Cnn) en Volkers-Vijl-
::i ef ( VUD) a1s de heren Buurr-nan

'vdA) on Í\'arsel je (Ot OO) lieten er
:Een tuijfel over bestaan, dat qro---. u"aarde moet uiorden gehecht aan
-=t behoud van hd't bijzondere ka-
:akter van het schoolgebouu en zijn
:-qeving. Dat is niet zomaar een
-)ze kreet, maar juist een beteke-
^lsvclll e uitspraak. [lat is er na-
- 

=l- i jk aan de hand?"''=t de invoering van de tr/et op het:asisonderr.uijs moet de Beatrix-
s:bool ucrden aangepast aan de ei-
s=n van deze tijd. lle school mcet
aaan verbouu,en. ilmdat het hier on
€?n gemeentelijke school gaat, zijn
si de nodiqe contacten geueest met-r enbare l-rJerken en met de beooqde
architect uit dit gemeentelijk be-
:rijf, ï.td. de Kanter. Uit diE con-
tacten .is inmiddehs duidelijk komen
vast te staan, dat de architect zich
riet bereid heeft uiillen verklaren

-et het unieke karakter van het
schoolgebourrr. Uaar zijn opvattingen
t:e kunnen leiden, is te zien aan
andere scholen u,aarvoot deze archi-
tect de verbourrlingsplannen heef,t qe-
ts<end. Naast stijlvolle gebouuien
a- s de Haarlernmerhoutschool en de
3,.lrgemeester ruhropschool zijn vier-
kante blokkendozen neergezet, die in
q=en enkel opzicht aansluiten aan de
bestaande bebouriring. De slotsom van
i j-t a11es is geureest, dat de school,
caarin gesteund door de Stichtingl.,iienden van de Beatrixschool, zijn
vertrouuien in architect I.lr. de Kan-
ter heeft opgezegd. In een situatie
aIs deze zou het voor een architect
r"u een kulestie vaA beroepsethiek rlloe-
t=n zijn om zich terug te trekken.
i:t een brief van Burgemeester en
-ethouders blijkt dat het zover nog
n:et is!

De politici uit het forum rrlildel
een stapje verder gaan. Ze u;aren
er met elkaar over eens, dat een
chitect aanspreekbaar moeL zijn e
dat hij het vertrouu,en moet genieten
van de gebruikers \.ran het gebouu.l: de
leerkrachten, de kinderen en hun oU-
ders. Zíj vonden dan ook dat de
school"'h'eel goed betrokken zou kun-
nen zijn bij de keuze van de archi-
tect. De sc'hoo1 is in ieder gevaJ.
niet gebonden aan een architect van
lrpenbare lJerken, zo lieten de dames
en heren politici uit het forum
eensgezind trleten. Daar zijn u,e blij
mee. llant een dergelijk, breed ge-
dragen, standpunt biedt de school
perspectieven op een aanpassing
van het geboutrt die de Beatrix laat
b1i jven trrat ze nu is: een unieke
school in een unieke omgeving I
Stichting Vrienden van de Beatrix-
s choo I/l OU

BUURTGEBOUW

Nmr wl, vernilnen z0l & bffrw yan een nleuw
speltuiiqebor, lnt buurthuis, onigo v(htreging
oplopen. De oÍ&llrB StoGontwikkellrU vsn & &meente
heeft ten ffiElen vm & vtrmsrylng en ö plmtslrq van tnt
gburw mftre i&ffii.
Ymr zover wlJ hebben bryepen zsl nu èÈn -lets lanpr-
pbotw ymrgesteld ïvtrfui ln plmts yon twee
hof&lementen, verffin fu een smaller tussenstuk.
Zodra rh lprzlene bouwmnvraq ons berelkt heeÍt zullen
wij u wsr in ö gelegenheid stellsn &ze te bespreken en
vm k$nmentmr te ymrzien in een Wijkre$vergo&rinq
B.tí.

LAAISIE NIEUWS: }«)6 6EEil ASFALTERING

De gneentaliika cunmissie vmn 0penbara Werksn heeÍt
ln ttr lmtste ver@rlng Íh mÍolterlng van &
RollrÈlmr-Ylmmse Weg tepn & verwdrtirg in niet op

e begrotirg von dit im geplatst
IYU hebben thrtegen blf Èftmeenta pprotesteerd.
Als u tepn dit ultstel (afstel?) mk wllt protosteron,
schrUÍ.&n @k een brieí mn B en W of kom nmr de

Wlfkrffivergoerlng vill dlnsdag 27 mGl in tnt
Kerhllf l Cantrun, Rrmplur.
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l"iet
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Vlaamseweg 1, Haarlem Tel. 023-2432&3

vakman

irea: -:

' - ".- DatiseenNVT.-
: _. rrdclrtke /ere- q.q

: - -: ^iinlra . Een DeorrlÍ dat het
- - =" ..a leopend rS. rrvaar U kunt.' :'.' . ' , -e soriering en gcece
. .." .,^: .ocr zelÍkeuze. zeifbediening, :: - _ =.-"raai graag zelÍ. lerwrll de
:.:' : -', ,',;-rdgni.

' - - t:. .^;et U zoekt. aile 3 31ten ziin.. :-.=' ".?lteerd en durdellli( geprijsd.
. :- I . tranïen en andere.nalerialen

. - - :'aa' ireenemen. En wre qeen raad
- r - _ - {.an zrch eerst lalen aovissren.

Pergola's
^ : .:'_r: _ :,::. -;a^ 30
:'-a':- 3a:.:: : .:.-erl

uw tuincentrum ad
aviseert

9 a's:^e a ngen

= 
.a :tt

ontspanning
Na hard werken is het zoet rusten. Oaarom onre laatste tip.He.bj U een daE,of ësn week van inspannenOe arneiOachter de rug? Of is uw tuin weer aan kant? Neem het erdan eens van op een rustig aitje in Uw tuin of àp Uwbalkonl En zetÍs hierin is (iw tuincentruÀ ,pà*àtirt. t-t*ttoont U n.l. de {o.a, weerbestendige} komïórtabete
luinrneubelen.
veel plezier met Uw huis en tuin of balkonl
En tot liens op sns tuincentrurnl

bemesting
Oc. - * : :-:e- -:e:er It i a ei€i B, :is vindt U.ra:u-'-::: . --S:-gsi en {,:,.:CtS: -everS nebben Wij
s9ec a: -:s:s:a,ier;ocr !atons .c:ei: coniÍeren enarae'e: a-:€-scci.icn
CQ< " e-:.:. aa,':se!'en w:1 U graag vcor eiK;aargetiide.

I
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AKTIE SCHEIDING HUISYUIL

)e vorlge keer besteedden wlj aandacht aan de
peveelheclen hulsvull dle we produceren. WIJ

lonrllgden ook een mogellJke aktie van de

iemeentellJke Relnlglngs Dlenst aan om de

rerschlllende soorten afval meer geschelden
:e houden en te verzamelen. De Dlenst heeft
:hans 0.a. onze wUk ultgekozen voor een

roefperlocle. Dlt betekent dat blnnenkort om
:e beglnnen een tweede glasbak zal worden

leplaatst en dat veel aandacht zal worden

Fgeven aan de verwerklng van keukenafval:
:omposterlng.
llJ deze wlJkkrant vlndt u een folder over doe

ret zelf composteren en lnformatle over het

RA}IPLAANKUARTIER IIOET HEE I

door cle Gemeente gesubslclleerde compostvat,
en hoe u dle kunt bestellen.
Blnnenkort organlseert de WlJkraatl ln
samenwerklng met de Dlenst Gemeente
Relnlglng een voorllchtlngsavond met clla's
over het hulsvullprobleem en over het zelf
composteren. Deze blJeenkomst zal worden
gehouclen ln de vorm van een blJzonclere
Wljkraadsvergaderlng op 17 iuni vanaf

20.00 u tn het Ker{«elijk Centrum,
Ramplaan .

ledereén wordt van harte ultgenodlgrl.
Hans den NlJs.

4

Ir maart j1.
'-;i;iantha 20

'yriantha 2l jaar in de uri jk!
bestond Tuincentrum

Bamperties

'íelke d-i:.rne is bereld. lii j éón r,iorgea
in Je r'r'ee}< in cie rruishouding te r;e}-
yer{, ir , .J ttLii telefoi,.,i;.t j c : -., '1 ri,-5 .

ïs er iemand in de omgeving die
geÍ_rggqn is om mi j tegen een ge-
r!]e., Vergoeding oF, nraandegavond

eit, datr
r--i
-::rq
< ^ ''t i'l

!=VLJ
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:c!

Ee n
F :-MI
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:.JIJ I

te o

inq van e

eel vielenr ui
e u,ensf dat di
nog vele jare

èn sierenr grà

jaar. Aan dit heuglij-
samenviel met de vol-
en uitgebreide verbou-

, die ooÍno een vernieuulde veD-
ruimte van meer dan 1n0n nZ tot
1q had, heeft de eigenaar, de
Ao van lïoorse1, bi jzondere àan-

t geschonken door iedereen uit
odigen de vernieutrrde verkoop-
te op ,14 en 15 maart te komen
chtiqen en door voor kinderen
5 maart een bal lonnenuredstrijd
rganisEfEoo

i e t4yriantha
e rrli jkraad,
ui nbouub e-
e uri jk mag
de zijne

3l j vele gelukrrlensen

rilrp. . naa f
íenbad te b
Brengen om
18.3n uUro
tli jk b euo ner
len bridgen

en van het Sportfond-
r eng en
17.15

en
en

te halen?
halen om
r misschien
elkaar uiI-

ericht aan

LT nd
td
rJl

ijv

,d
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En ziJn e
s die met
? Graag b

rnu'A.G.H.Schoute, Rollandslaan 32,
teL. 246033. Flartel i.ik dank !voegen.
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HÀPPY'S BIRT?IDAY CORNER
gocÍnstda*cucg 254 Orluvocn fbbp,r l@12542

Fle, llltattrFa
lrtf cÉr{r

öÍrd h;

gr-.94
d tsr e.Uqilq
d arr rilg?

Lood-en zinha/erken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Genhale verwarming .

Riolerinoen
Compb[e badkamer- en

onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilërc,
geisers e.d.
ceen\odi}(o6teÍt ()mU

Vtaag tÍËIiv€ÍtdoÍHe

@zrr

en

ilooderTtixtordaan 26
205HKlàaddn
Èletuon023-24€Ptr3

l.loorderTrirctordaan 5i
20l5HLl-laarbrir
Teleíoon O23- %z344

groe nte.f ru it

Romptoon 42
Zijtweg 115

rOó
Eo
a

PUnqker

clD. ,o^ der {ind"n & Z"
Aranc+norr van ?cltauraíc. ondcóoude.

ra nicuwàourrworkcn

Àftrangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatles
Eetlk vloeren leggen
Formlca bladen en kaeten
Garages bouwen

Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng
Jaar1l jks goten echoonmaken
Keulene leveren en plaataen
Lenbriserlngen maken

l.letse lwerk
Nleure gloten lnzetten
Open iraarden
Parketvloeren
Q ook roelllJk werk
R:[o I e rl ng vernlèuwen,/ont stoppen
Schoorgteenvegen
Tegelwerk
Uitbtkken van voegwerk
Voegen'van gevele
tíand.be tfunerlngen/wandl s oI at le
X net kerstrÉe werken we niet
I,Jzeren konetruktlea
Zolders leoleren

LID

itsrdrtk Eooroollrn 25
201§JM H..d.ír
T.l. 02t - 2a t3 t0

Wrbqrrht 6d.
2O!SZN H.rloin

T.l. OilS - 3t 70aa

a

oo
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tn memoriam Piet Plutter Woningverbetering
': 2c) fr-.1;ruari jl,. overlr:ed vri,i

- :iselinq rrict-irlukker, bij de
- -,este iTlensan uit het !?:mofaan*
- -:tier beker:d al-s rrde srni,ltt.
,t dit 5eroep begon hij i n 1g 32.

l:' zi. jn trontvaitestenschrif t'r bcek---,: iri.j í,il 4 :,tínrirri lÍtj2 al_s eer-
",= post: ll ..l:nkers, Tuindorp lZ,'veiveen. !ancj clm r.lastobbe f 1r-.'.aarna 

l<u,,arm r-neniee dagopbrenqst
nlet boven die ene gulden ( ciutc,
,i+
i j is heel J_ang kachelsmirJ ee-,eest. iie l<achels vFlrvoerde h1j

rp cen karretje achter de fiets.
.'el en Zien herr in herinnering
z. ri.jden. Uf zij zíen hem zitt,er
rp het brugsetje naast de trerk-
:laats. A1s het mooj. uJ3er [,Jas-ncht hij da+" graag dr:en.'et rrj)l.ul< rJe dagtt u:as aan hern be-steed. llet groo Lste qedeelte vanzi.jn B3 j:ar her Ft hij vrij, te-
vreden en met veel pl-ezier ge-'I oof -llt-L-, L,J.

De Blinkert

Van cíe onqeveer 35 duizend vooroor-
1?9=e u,onlngen die tlaarlem telt,
zijn vele verouderd. Vaak zijn er
geen behoorlijke slaapkamers in
aanuezig, is de keuken nogal pri-
mitief inqericht of ontbrèekt er
een bad of een douche. De meeste
van die uoningen kunnen goed uJor-
den verbeterd, maar dat kost hà-tuurlijk geld. Geen nood, U kunt
als eigenaar-beuioners van de ge-
rneente Haarlem voor een bijdrageter verbetering van uLr urcninq ín
aanmerking komen. Uiteraarct dient
U daarvcor ulel aan bepaalde voor-
tr;aarden te voldoen. trJelke vooruàar-
den dit zijn? Daar kunt U achter
komen door de affiche, die 4.t ge-
meente Haarlem over dit fn,'rrr erpheeft ontu;orpenr ,te raad. 1:gen;
Deze affiche kunt U vinden op ,devolgende adressen: de Nutsspaar-
bank, Rijurielhandel ttRollandtr,
het Kerkelijk Centrum, de Speel-
tuin tr0verveenrren BejaardenhuisrfDe Blinkertrt.
U kunt ook een speciale brochu-rEr ulaarin ooÍro de bedragen s&aan
die "ter verbetering van de uoning
kunnen ulorden verkf,egen, aanvtagEh.Dit kan geschieden bij;-Dienst
Boutrr- en UJoningtoezl$bht, te1.
]lf30S; Bureau Voorlichting, tel.
I71430 en Afdeling Stadsveinieuuing,
te1. 17135?.

,)to

Dank
rrlij mochten de afgelopen uleken op-
nieuur een aantal giften ontvangen,
t.uo drie van f 25r- van de heer
J.J.H.G. r ffitrJ G.A.HrBo-8. en mut
l.R.:-ft. en ÉËn van f 50r- van ie-
aand die onbekend uenst te blijven.
q I1e gevers hartelijk dank !

Sinds enige tijd bestaat in ilDe
Blinkertrr de mogelijkheid (ook
voor oudere buurtbeuoners boven
de 60 jaar) om op vrijdagmiddag
deel te nemen aan de activiteiirrhandenarbeidtt. Aanvang: I4.00
uur.
lJil men zijn zelfgemaakte ereà-ties mee naar huis nemen, dan
dient men het materiaal te be-
ta1en. Komt U eens kijken?

G.K.van Gendt, directrice.



onÍhoudt één ding
voor kwaliteit haring

naar:

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan 44 Telefoon 023 - 242133

§
l )t

LET OP !

VOOR !: KWATITEIT BU]UD.

VARKET{S. EIU KATFSVTEES

Et{ NIET TE VEBGETETII O]IIZE

BEKROOTTIDE BAUWE- GE.

KOOKTE. Et{ TEVEBWOBST :
i

SLAGERIJ SCHAAPER
lrPt lll 30 [llSLEI rBL StClc

opasfoto'sofotokopieëno
. port ret foto's . reportagps .

FOÏOOO§ÏERBAAII
De RryterweE 22,20I4AV ltraarlem,

telebon023-?ltnffi

C. STAPEL
ELEKTROTECHNIEK

ERKENO INSTALISTEUR

AAROING

Leendert Meeezstraatr 1 06
2015 JT Haarlcm

ïeleÍoon 023 - 21 50 14

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

V I DEORECORDERREPAR}.T I E

OOK REPAR,ATIE VAN OVERIGE
ELEKTRTSCHE HUISHOUDELIJKE
APPARATUUR

droqisterii . parfumene

.SCHOLTE
uw hulp bii kleine pijntjes
RAMPLAAN 40 TBL.241282

@uÈeLuífel
kmr &
rpocl el ltrltcnwlnkeltlr

Biocrendaalseweg 267
Ov!rre€n
rer J23-ru732

e

. Belg lsc\e Leonidas
DCNDONS

.Ven d.e boerderij ,

Kornemelk, yoghurt,
kwork

. Fondue- en barbecue-
s{f,./sen uit eioen

keilken
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Rondleiding Elsnout

rt l.et:t !.irLla::,^, tnedeu::tl<er Var.l
'-laats 3cebef'e1.-', r-ti:r:ft cns aan-
:t =i:ctien oilr r:-ir ::?-'lS pcn rJr-t31r,3Ít---tinr: cJr:l --^,,liej: en 'lsucut

L^ .!__ItljUt:=t-o .--- l- - Cen aVn-:.JU?:r---ring z!_^ -:- l:.:l t.L_.t onqs-
rai-r 2L..'. ,_: =- ue-r" op maanCa:
-2 rei.

tc v:::-----)::t rJ- qrcec r,e
-::t *.l: -:'.'cn aonileiie:

-^rrr- -.' -. 1-:-t zijn rJeelne---rl 'Ja:' -_'- ::-ï te rnelden z?r

---- t;z-t- _ :. -a:3stel lenden j-,qe-
_-.'- -t- -' ' ._s er Zich meel
_=- - - :. ::: ,::rtig personen aai_- -.- -, :. - ==n tu.reeCe uandelrng
.-.r- _--.-1 C)p UOenciaoavo^:

Boekenmafit

t

.i- de Stichting RestaurB-1. "l o Kerk 0verveen, za\ er
a: 14 juni, gedurende Ce

=r aan de voet van de toren<erk een groots opgezette
!ueedehands boeken rr.rorCen
Cp de zaterdagen 24 neí,
7 juni is er een inzarne-

C

'1

n

3n

--j-e om zoveel mogelijk boe-
bemachtigen. De bedoel ino is
autor s overal in de o.g"íin_q
op te halen. Als men nu ala--<.

: 
=/.

ats

l_.

ttr
=--

?r'r",i1 opruimen, dan gelieve nen
o'i I on.

r'1.C.ïu-reehuysen, t el.Z.??4O? ofr !.3.J.fIzinqa, tel.Z4LBlC,
komen de boekàn'dan ópha1en.
iedereen die donateur uordt vantorenfonds en die minstens

lfr- bijdraagt, is er een zeer
a ie reproductie van een aquareJ-
Ce kerk, zoals die er 130 jaar

=ien uitzag, beschikbaar. Dit be_
! kan ineens betaald ulorden, cf:onaties van f 4;- per maand of
2 r- per krrrartaal. wtet bi jbeta-
g van f 45r- ontvangt men een in_ijst exemplaar. 0pgóv"n bij mevr.
erdmul I er, Mauricialaa n 2O, tet.l+7C.
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UW ECHTE BATTER

Ven ZcgeptcnpLln Os
Tct 35 O7 0O

N.OEr.mctnet t2
Tct 354002
Engclcnturp 76
Tet 3§ 34 37 nu ook Romptoon 52

o23-2t 10 53
mo.- vrij E 30-t3.00 uur

.ot*aoet.88:[i8 uul

Bampertje

tLiie heeft er voor mij aarderrlerk
Tut uitte stippen ( ie koop) ?
Grondkleur Iiefst oranje.
Laurien [vru]der, tel . 24 39 58.

ORT- EN SPE MIDDAG UOOR OUDEREN.

Bent U 55 jaar of ouder? Dan nodigt
de Kruisvereniging Haarlem U uit
om eens op een woensdagmiddag te
lgrgl kijken in de BeiJneshaÍ,Stationsplein 134 te Hàarlemrnaar
een sport- en spelinstuif uoor
ouderen.
De instuif uordt ruekeltjks gehou-
den op u,oensdag van 14.ó0-1ó.00
Yr". Aangeboden uordt oo€to: jeu
,d": boules, sjoelen, koersbal,
badminton, lijnbal, tafeltennís,foamtennis, gymnasaiek en volks-

kiJken direct mee-
of meer activitei-
ok dat mogeltJk" Bij
dragen de kosten
rsoon per middag.
informatie uenst,

ch in verbinding
e Kruisvereniging
Iing rrMeer berrregen
, telefoon 3t gI g0o

dansen.
lJilt u I
doen aan
ten, dan
deel nemi
f Ir50 p
Indien U

dan kunt
stel I en
Haarlem,
voor oud

oPoVo
, ËÉn
ris o
ng be
er pe
meer
Uzí

rnet d
afde

erenlf

@

I'r
I

t



Ja, verzekere.n bii de Spaarbank is erg aantrekketiik.
Door een ónelle schade-afwikke[nI. De opzet is

eenvoudig en dus geen rompslomp. Àtte Uetitreiaeo
kunt u in een stevige cassenè opbergen.

neat Ncderland

uitbetahng

1 6
3 ringspakkct.

Nooit meer

4
5

-

nutsspaarbank É
Doe rneer met de spaarbank dle rneer doct.

Uniek systecm van drie formulicren. \

Automatische premicbetaling
pcr maand, dus plczierig gespreid.
U wordt nooit mccr ovcrvallcn
door hoge nou's. En u baaalt gecn
cent cxtra. Een helc zorg minder. l \

Socpele schade-afrrikkelins en snelle
Hct schadeformulier is pro--bleemlms
in te vullen en meestal h-ebt
u uw geld al na een pear
dagen op uw bankrekening.

I Stevige op-
bergcassette
voor uw . ,
verz,eke-

zoeken.
Voor elke
verzekering
een aparte
hoes (met
korte be-
schrijving).
Kan zo in
uw boeken-
kast..bare maatschappiien wcrken

voor u. En toch hebru
allcen met ons te maken.

Geen papierwinkel maar voor elke
verzekering nmit meer dan drie
formulieren. Altiid in dezelfde opzct
En al zoveel mogcliik voór-ingeràH.

Allc documeotcn in hdderc bcgriipeliike
ual. Dus geèn moeilijke en ing&ilkciae
teksten. En de verz:kerincen die du
nodig hebben ain geindexecrd. Zx/ratze
automatisch op pcil blilven.\

VOOR EEN DESKUNDIG AAT{KOOP-ADVÍES
EN loo?o sERvtcE, B(TLLAXID
MEER DAN 1.141Y5 EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
O REPARATIES
. ALLE MATEN BANDEN

. . ONDERDELEN
. TOEBEI-ICREN

ook loor olÍc soorten philips glocilompcn,
T. L.- buize n an clcktro- moterióolVesting

TEL.24 0s 53

Gazelle

JunckerU

A.G. DE HAAS RAÀ4PLAAN 46

a

a

en c,

o elke
von

ROLLAN
11

o[ 48i
stqot r

voor uARTIFLEUR
. ONTUERP " AAiILEG .

EII ONDERHOUD UAN

TUINEN . BLOEI'IEN. PLANÏEN

EN DIERENBENODIGHTDEN

RAI1PLflRN 24^ TEL: z$qBL

-----


