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Herkent U deze plek? Het is de Elswoutslaan bij het poortgebouw, zo'n 200 jaar
geleden. De tekening, naar een aquarel van V. van der Vinne, is van de hand van de
bekende l-laarlemmer Wybrand Hendriks, die van 1744 lot 1831 leefde. Rechts
achter de bomen -dezelÍde die er waarschijnlijk nu nog staan, zij het helaas maar ten
dele (beuken kÈnnen heel oud worden) -, ziet U een gedeelte van de muur, die
vroeger de warrnoezerijvan het landgoed "Elswout" orngaÍ. Op deze plaats bevinden
zich nu de tennisbanen. De hoge duinen op de achtergrond, al lang door verstuiving
enloÍ zandwinning verdwenen, kunnen in de omgeving van de Korte ZijlweE worden
gesitueerd. Een foto van deze tekening werd ons ter reproductie welwillend ter
beschikking gesteld door mevrouw N. de Jong SchouwenburE-Brandt. E.H.
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Kijk, gewone
idsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
af (zie plaatje 1).
Echt stereo kan je dan
alleen maar horen op één
plek tussen de boxen in.
Met Bose Direct/
ReÍlecting luidsprekers
daarentegen Dereikt het
geluid u voor een groot
gedeelte via ref lekties
tegen de wanden van uw
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De nieuwe BOSE 205. Kompakt en
ekonomisch Direct/ReÍlecting luidsprekersysteem. De ruimtelilkheid
van het geluid is alleen vergelijkbaar
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Better sound through rcsearch

Leidsevaart 13O
HAARLEM
geluid en beeld
o23 - 323787
EINDELIJK STEREO IN UW HELE KAN/ER!
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Tuinbouwgebied opnieuw bedreigd

PVDAWAT MAAKJE ME NOU
De PvdA-statenfractie heeft bij de behandelíng van het streekplan voor het
Noodzeekanaalgebied voor- gesteld ook het Tuinbouwgebied tussen de Brouwersvaafi
en de Vlaamseweg als bouwlokatie aan te wijzen. De fracties van VVD, D66, PPR en
PSP waren gelukkig van mening, dat in dit gebied juist helemaal geen woningen mogen
worden gebouwd. Genoemde fracties spreken over het Tuinbouwgebied als van een
karakteristiek open gebied aan de binnenduinrand, dat van groot belang is voor de
bewoners van Haarlem en Bloemendaal. De PvdA statenfractie vindt, dat het college van
Gedeputeerde Staten in het ontworpen streekplan ten onrechte een tekort aan woningen
voor Haarlem accepteert. Er zouden, volgens de PvdA statenfractie, votdoende huizen
voor Haarlemmers in de stad zelÍ gebouwd kunnen worden, maar dan is het
TuÍnbouwgebied tussen de Brouwersvaart en de Vlaamseweg de enige mogelijkheid.
REDACTIE
Joke Blansjaar
Winnie Baftlema
Bep Heijnes

24 57 44
24 42 69
24 32 29

WIJKRAAD

Voorzitter
2e

voorzitter

Secretaresse

Hans den Nijs
Bop Meijlis

Bep Heijnes

24 54 90

24 17 88
24 32 29

Ramplaan 9

Penningmeester Quint Mul

24 60 17

BURENHULP

Kantooruren
Alle uren:

32 42 61
Jetta Mantel 24 20 76
Winnie Bartlema 24 42 69

De Provinciale Staten hebben bebouwing van het
Tuinbouwgebied Noord, het gebied tussen Brouwersvaart en Zijlweg, in het streekplan wel goedgekeurd.
Dit betekent, dat Haarlem verder kan gaan met de
woningbouwplannen voor dit gebied.
De Wijkraad Ramplaankwartier heeft bij herhaling aan
Burgemeester en Wethouders verzocht de Íinanciele
realiteitswaarde van de bouwlokatie aan te lonen. B en
W hebben dit, ondanks ons herhaaldelijk verzoek, nog
steeds niet aangetoond. ln de verkiezingscampagne
en discussies n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen
over de bouwlokatie Tuinbouwgebied Noord, is door
bijna alle partijen steeds gesteld, dat als er in dit gebied

d zou worden, dit in ieder geval slechts
betaalbare huizen met een maandlast van hoogstens
Í600,- per maand zouden Ínogen zijn. De Wijkraad zal
gebouw

de politieke partijen en B en W nogmaals aan hun
uitspraken herinneren om de financiele haalbaarheid

van de bouwlokatie Tuinbouwgebied Noord aan te
tonen. G.M.Mul.
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ROLLANDSLAAN
ln de wijkraadsvergadering van 29 januari jl. was het
3: Asfaltering en herproÍilering
Rollandslaan/Vlaamseweg. De wiikraad kon zich in een
grote belangstelling verheugen: niet minder dan
zeventien bewoners, waarvan de meesten rondom het
vijvertie wonen, toonden hun belangstelling.
Wat is er precies aan de hand? Eigenlijk zijn er twee
zaken, nl. de geluids- en trillingshinder en het leit, dat
een "soepele" overgang van de Vlaamseweg naar de
Rollàndslaan "uitnodigt" tot hard rijden. Dit laatste
verergert de geluids- en trillingshinder nog eens extra
en is bovendien al meermalen aanleiding tot
ongevallen geweest.
Even later, d.w.z. nadat de wijkraad al enige keren de
gemeente om verbetering had gevraagd, kwam

klapstuk: punt

Haarlem met een recreatieÍ Íietsenplan, waarin de route

Vlaamseweg/Rollandslaan een hooÍdrol speelde. Dit
plan leidde tot een vezoek van de wijkraad om totale

herproÍilering van de Vlaamseweg uit veiligheidoogpunt voor de Íietsers.
ln de vergadering van 29 januari kwamen de volgende
Íeiten vast te staan:
Op brieven van de wijkraad aan de gemeente
(Openbare Werken, Burgemeester en Wethouders
en zelfs de raadsleden) werd nimmer antwoord
gekregen.
Bewoners, die zelÍ rechtstreeks bij de gemeente
geklaagd en om verbetering gevraagd hadden,

-

-

kregen wel antwoord.

-

Echter

afwiizend,

"wegens gebrek aan geld";
Hinder en schaden zijn onomstotelijk vast komen te
staan uit de verklaringen van de bewoners;
Ondanks het Íeit, dat in 1986 medegedeeld was,
dat de verbetering "hoog op het prioriteitenlijstje

van de gemeente" stond, blijkt nu dat het in de

OPNIEUW BESPROKEN
investeringsplannen tot en met 1992 geheel niet
meer voorkorfi!
Na een uitgebreide discussie werd in de vergadering
tot het volgende besloten:
1. Er zal om een onderhoud met de wethouder worden
gevraagd, ten einde klaarheid over deze zaak te
krijgen.

2. Voordit gesprek zal een inventarisatie van klachten
en schaden plaats hebben:
3. De wijkraad heeÍt voor deze zaak een speciale
werkgroep geinstallerd, bestaande uit zijn eigen
verkeerscommissie (drie man) en een zestalbewoners
van "rondom het vijvertje";
4. De zaak Rollandslaan en de kwestie van een totale
herproÍilering van de Vlaamseweg worden als twee
aÍzonderlijke zaken gezien;
5. Voor het Rollandslaanproject staan centraal:
-wegdekverbetering en

-een "snelheidsremmende" herproÍilering van de
aansluiting van de Vlaamseweg op de Rollandslaan.

Op het ogenblik, dat dit artikel wordt geschreven, zijn
leden van de werkgroep verkeer al druk bezig met
gesprekken met hun medebewoners. Er worden heel
gerichle vragen gesteld om de bewoners te helpen al
die dingen boven water te krijgen, die hinder
betekenen ... soms zonder dat je je dat bewust bent!
Ten slotte dit: dat de intensivering van het busverkeer
de laatste twee iaar de hinder nog erger maakte, is wel
een Íeit, maar de kern van de zaak is het slechte, niet
geÍundeerde, wegdek!

Wij houden U op de hoogte van de verdere ont-

wikkelingen.

Bob Meijtis

s
lngezonden brief
Aan het college van
Ondenlrrerp:

Dienstwoning bij Tennispark

Burgerneester en Wethouders
van de gemeente Haarlem

Elswoutslaan.
I

Haarlem, 15 december 1986

I

Geacht college,

ln het Haarlems Dagblad van 3 december lg86 las ik dat uw college v@memens is vrijstelling te verlenen van
het bestemmíngsplan "Omgeving Ramplaanspad" voor het ingebruik nemen van de éerste verdieping
van de
kleed- en kantine-accommodatie op het tennispark Etswoutslàan tot woning. Tegen dit voornemen maak
ik
ernstig bezwaar.
Zoals bekend, is erlegen de realisatie van het tennispark aan de Etswoutstaan veelvezet geweest. ZelÍs
loopt er nog een Kroonprocedure tegen de uitrit. Helaas bleek, door een onveÍ§itandig besluit
van de
gemeenteraad in het verleden, het tennispark niet meer te voorkornen . Bij cle bogrmràrgunning-procedure
is
uw college erop gewezen dat, getet op de omvang van het gebouw, net nieOegebruik als woning in
de
bedoeling van reclamary zou kunnen liggen. Deze verondeËtelling werd echte-r door bouwaanvrager
en uw
college stellig ontkend. Dit zou immers in strijd zijn met het bestemmifrgsplan?
lk kan nu niet anders concluderen dan dat uw college zich heett laten nisleirJen. Het zou toch
te gek zijn als
de onbetrouwbaarheid van aanvrager zou worden beloond met medewerkirB van uw college aai neriiening
van het bestemmingsplan.
Ook inhoudelijk heb ik bezwaren, omdat naar mijn mening de ligging bii het Landgoed Etswout, de
Elswoutslaan en andere natuurgebieden een zeer terughóuOenO Oeleid waagn. Oàarom moet het
bestaande
gebruik zoveel mogelijk worden geconsolideerd en ong-ewenst gebruik wordein
terugrgedrongen. Daarbij
kornt dat er geen enkele noodzaak is voor een dienstwóning ter ptaatse. ln FlaarlemirËOOeni-mmers
vrijóet ale
sportcomplexen geen dienstwoningen en ook bij het tennispark is daarvoor geen enkele aanleiding. Bij
de
indertijd aanwezige manege had een dienstwoning nog meer voor de nanO
doch
toen
vond
uw
lebgen,
college terecht dat daaraan geen medewerkíng kon worden gegeven.
ln een eerder stadium is er bii uw college geageerd tegen het vóomemen op het tenein van het Tennispark
hoge lichtmasten te plaatsen. Ook worden er advertenties in dagbladen gepnast de het gebouw
aanbieden
voor bruiloften en partiien. Ook deze activiteiten zijn in strijd meihet Oestiànfngsplan en ik heb dan
ook de
indruk dat aanvrager zich niets aantrekt van beperkingen uit net bestemmirpspànàts de niet passen
bij zijn
wensen om zoveel mogeliik geld uit het complex te halen. lk wil er dan ook Éi ,r* coltege op aandringendiiect
op te treden tegen de nu alaanwezige vormen van strijdig gebruik.
Tot slot ben ik van mening, als U op grond van mijn argumenten nog niet overtuigd bent geraakt,
dat er in
ieder geval geen toepasslng kan worden gegeven aan artiket 19 WÉO. Het spoàeisenclL karakter
dat bij een
anticipatieprocedure wordt vereist, is hier namelijk niet aanwezig. Daarom zatin iedergevaleen
bestemmingsplan-procedure rnoeten worden gevolgd. De strijdlge belangen wettigen-zo'n procedure
ook.
lk vezoek U geen medewerking te verlenen aan degevraagdeàtrnijking-van tret Èegemmíngsplan.
Hoogachtend,
L.J.Roozen,
Elswoutslaan 5,
Overveen.

NaschriÍt van de redactie: Zoals u in voorgaande alleveringen van de krant hebt kunnen lezen, heeÍt ook de
wijkraad tegen de ontwikkelingen op en rond het tennispark bijde Gemeente bezwaar aangetekend. Op dit
moment zijn ons in die procedures geen nieuwe ontwikkelingen bekend, het wachten is op de behandeling
van de verschillende zaken door de commissies van de Gemeenteraad. lntussen heeft zich alweer een
nieuwe zaak aangediend. Bij de wijkraad is binnen gekomen een aanvraag tot het bouwen van een schuur op
het terrein van het tennispark. Wij kennen op dit moment de argumenten voor deze schuur niet, maar wij
hebben npeite om aan te nemen, dat het huidige clubgebouw met zijn Íorse aÍmetingen niet voldoende
opbergruimte heeft en wijkunnen op grond van de bouwtekening van die aangevraagde schuur, die ruim 9
bii 3 meter zou moeten worden, alleen vrezen, dat hii reuze gemakkelijk als garage dienst zal kunnen doen...
(red.).
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PLANTDAG IN DUINVLIET

Nogmaals de kerstboom

Op de laatste zaterdag van dit werkseizoen zullen wij
met de vrijwilligers op zo groot mogelijke schaal gaan
planten. Door onze aktiviteiten van de laatste jaren is
thans op veel plaatsen het achterstallige onderhoud in
zoverre weggewerkt, dat de ongewenste wildgroei van

Wij bedankten in het vorige nummer de Íirma Myriantha
voor het gratis ter beschikking stellen van de kerstboom op de Flamplaan. Daarbij veronderstelden wij
verheugd dat de Íirma de wijkraad een goed hart
toedroeg. Op uitdrukkelijk verzoek van de heer Van
Moorsel van genoemde Íirrna moeten wij hier stellen
dat hijde wiik dat goede harl toedraagt en niet speciaal

bijvoorbeeld esdoorn en Amerikaanse vogelkers is
opgeruimd" Menige vrijwilliger heeft daar gedurende
de aÍEelopen vorstperioden van kunnen proÍiteren...
Om de zaak nu echt weer in orde te krijgen moet er op
de ontstane open plaatsen n/eer nieuwe aanplant, maar
nu van de goede soorten, worden neergezet.
Maak duidelijk, dat het u niet alleen om het brandhout
te doen was en kom allemaalop

de wijkraad...

Het kost ons Eeen moeite aan dat verzoek te voldoen,
hoewel wij het verschil niet zo aanvoelen: de wijkraad
bestaat immers uitsluitend uit bewoners van de wijk en
heeÍt geen ander betang dan dat van de wijk en zijn
bewoners te dienen. HdN.

zaterdag 14 maart vanaf 9.00 uur
naar de poort van Duinvliet.
De verzorging is als vanouds: koffie, soep, het laatste
nieuws, gezellige praat. Tot zaterdag,
Flans den Nijs.

lngezonden brief

ELSWOUT: HOUTVESTERIJ OF NATUURGEBIED ?

Haarlem,

1212187

Het lijkt erop aisoÍ er bij de beheerders van Elswout en omgeving, d.w.z. Staatsbosbeheer, een plotselinge
epidemie is uitgehroken. Jarenlang is een voorzichtig beleid gevoerd rnet betrekking tot het omkappen van
bomen, maar thans worden in grote haast en gr"otendeels om onverklaarbare redenen op verschillende
plaatsen en op grCIie schaal prachtige bomen gerooid. Toen wij dit najaar de desastreuse renovatie van Ce
Elswoutslaan zagen gebeuren, weten wij dit voor een deel aan het feit, dat een Eemeentelijke instantie nu
eenmaal anders tegen een lromenrij aankijkt dan een wandelaar en dat een rij van laanbomen iets anders is
dan een hos in een natuurgebied oÍ een cultuurhistorisch park, daar zouden zulke dingen niet kunnen
gebeuren. Dat dachten wij tenminste.
lk weet, dat ik niet de enige ben die verbijsterd is door de recente kapacties, waarbij op verschillende plaatsen
in en bij Elswout opgetreden is, alsoÍ dit park een gebied is voor de houtproductie en niet in werketijkheicl
een belangrijk natuurgebied !
Beuken en linden aan de lvlonsterbaan, oude Íruitbomen in de boomgaard - wellicht ook nog zeldzaam van
ras?-, de eeuwenoude kastanjes bij het sluisje, zij zijn allernaal weg en onze generatie zal ze niet meer
te rugzien.
Kan cjat nu zomaar, heb ik mij aÍgevraagd. Als een particulier zuike bomen wil omhakken heeÍt hij een
vergunning nodig; zou zo'n vergunning voor deze bomen nu ook verstrekt zijn? Bij navraag blijkt dai heet
bijzonder geregeld te zijn: het Staatsbosbeheer heeft geen vergunning nodig, de plaatsólijke opzichter
beslist zelÍ over C* nsodzaak om te kappen. Die beslissingen worden natuurlijk-wel getoetst, maar meestal
achteraf
lk weet niet goed tot welke instantie ik mij met mijn verontwaardlging het beste kan wenden, opbellen naar het
kantoor aan de Elswoutslaan oÍ dat in het Klein Fleiligland brengt de bomen niet terug, maar als veel mensen
van zich laten horen, zal dat toch voor de toekomst wel iets uitmaken, neem ik aan Vandaar dat ik hoop, dat u
deze brief wil opnemen in de volgende aflevering van de wijkkrant.
.

Paula Bremmers, Ramplaan 60, Haarlem.
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KAMERBEWONERS OPGELET

50+ LAAT JE HOREN

Door middel van een breed opgezet enqueteonderzoek onder kamerbewoners, gekoppeld aan het in
kaart brengen van de Haarlemse kamermarkt, wil
Release Haarlem de aandacht vestigen op de vele
problemen die zich op de Haarlemse markt voordoen.
Zij doet een dringend beroep op alle kamerbewoners/sters van Haarlem een enqueteÍormulier, dat
onder de titel "Vragen aan kamerbewoners" is
verschenen, aÍ te halen en aan haar op te sturen oÍ
langs te brengen. "Vragen aan kamerbewoners" is
gratis te vekrijgen bij een van de volgende instellingen
en winkels:
Release, M.A.l.C., H.A.C., Bureau voor Rechtshulp,
Zero, Hagal, Agora, Solidariteitswinkel, enz. Voor meer
inÍormatie en voor het aanvragen van het enqueteformulier kunnen kamerbewoners/sters terecht op
het spreekuur kamerbewoners, dat iedere woensdagavond van 19.00-21.00 uur gehouden wordt op
Release-Haarlem, Gasthuisvest 47a, teleÍoon 313429.
Voor het aan- vragen van het enqueteÍormulier kunnen
kamer- bewoners/sters dagelijks terecht tussen '12.00
en 17.00 uur.

50+ laat je horen!
Het Ramplaankwartier krijgt een eigen zangkoor!
Wie? ledereen die Abraham oÍ Sara heeÍt gezien en
plezier in samen zingen heett oí wil krijgen.
Waar? Zolang er geen wijkcentrum is, mogen we van
een ruimte in "De Blinkert" gebruik maken.
Wanneer? Op dinsdagochtend van kwart over tien tot
kwart voor twaatf en wel met ingang van 19 maart.
Kosten? lnclusieÍ bladmuziek Í 2,50 per keer.
lnschrijven? Graag zo spoedig mogelijk bij Catharina
van der Klip Denijs van Hullelaan 51, teleÍoon 24 5191
oÍ bij de receptie van "De Biinkert".

De Blinkeft

KRUISVERENIGING

4

De Kruisvereniging Haarlem organiseert weer een
tweetal activiteiten, le weten :
a. een sport- en spelinstuiÍ voor ouderen vanaÍ 55 jaar
(kosten Í 1,50 per keer;
b. enkele gespreksgroepen voor vaders en moeders
van peuters van 2 tot 4 jaar, bestemd voor alle
peuter-ouders en dus niet speciaal voor ouders van
kinderen met problemen.
Deelneming aan deze groepen is slechts mogelijk
wannser men lid is van een kruisvereniging. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Verdere ínÍormatie en aanmelding bii de Kruisvereniging Haarlem, teleÍoon 31 91 90, dageliiks van 8.30
tot 17.00 uur.

Noteert U het vast in uw agenda?

Zaterdag 2 mei organiseert Verzorgingshuis "De
Blinkert" , RockaerlshoÍ 66, rreer een braderie. Ook U
bent van hafte wekom. Er is van alles te koop, dus er is
vast wel iets van uw gdrg tij.
C.J.L.M. van Gendt, drec{rbe.

DISCRIMINATIE-

M ELD

PUNT

ING ESTELD

Bij de Stichting Diskrn rat e Lleidpunt kan ieder die
diskrirninatie aan den li,"'e enraart oÍ in zijnlhaar
omgeving ziet, terecr-rt De medewerkers van de
Stichting nemen telejon scre meldingen in ontvangst

HULP NODIG ?

en overleggen met de melder wat met

de

desbetreÍÍende meld ng het beste kan worden
gedaan. Vanuit het ltrleldpunt wordt -per geval

WIE HELPT IN WEEKEINDE?
Hulpverlening in Haarlem buiten de kantooruren:

verschillend- samengewerkt met instellingen/groepen
die zich op deelgebieden bewegen. Dat kunnen
bijvoorbeeld zijn:

Voor dringende hulpvragen 's avonds, 's nachts en in
het weekeind kan men bellen:

- plaatselijk:

Tel 31 32 33 (Artsencentrale) voor hulp van

arts,

kruisvereniging oÍ gezinszorg.

Tel 25 61 98 (Crisiscentrum) voor hulp van het maatschappelijk werk bij sociale problemen oÍ psychische nood (met zonodig tijdelijk onderdak).

"Haarlem tegen Fascrsme en Diskriminatie" ((HTFD)
Anti-Diskriminatie Groep Haarlem (ADG)

coc

- landelijk

:

de nationale ombudsman

het landelijk bureau ter bestrijding van racisme
(LBR)

I
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BELEID

De gemeente Haarlem heeÍt een nota Ouderenbeleid
gepubliceerd en aan alle instanties, die daar mee te
maken kunnen hebben, toegestuurd. Ook de Wijkraad
Ramplaankwartier, die aan de inspraakprocedure heeÍt
meegewerkl, heeft deze nota ontvangen.
Wanneer wij deze nota beoordelen, dan moeten wíj
vaststellen, dat het uitsluitend een beleidsnota is. Het
uitwerkingsplan moet nog volgen. Dit laatste houdt in,
dat de nota erg algemeen en vaag is. ln het
uitwerkingplan zullen m.i. de volgende zaken
uitgewerkt moeten worden:
1. Het verband tussen het ouderenbeleid en de
ontwikkeling van de stadsdeelorganisaties moet
uitgewerkt worden. Welke rol is hierin aan de drie
ouderenbonden toegedacht?
2. Er zal een poging gedaan moeten worden om te
komen tot een meer integrale aanpak en een
eÍficientere wijze van werken. Tot op heden is er
sprake van vele gevestigde instanties, die veelal langs
elkaar heen werken. Wanneer de gemeente overgaat
tot de vormlng van een seniorenraad, dan kan deze
raad wat dit betreft veelgoed wert doen.
3. Voorts zijn de Íinanciele consequenties van het
beleid niet opgenomen. Een juiste beoordeling is
hierdoor onmogelijk. Dit betekent, dat in het stuk geen
prioriteit bij de verschillende voornemens wordt
aangegeven.
Korl samengevat: De nota ís een goed stuk, maar zij
vraagt nog een concrete uitwerking, vooral wanneer
het gaat om de aanpak van de "dagelijkse" zaken, de
zogenaamde eerstelijns

zorg.

inzetmogelijkheid, moet zijn tussen de proÍessionele
hulpinstanties en de vrijwillige burenhulp..
Toen de burenhulp in 1980 in onze wijk begon, was
die samenwerking er lussen de wijkagent, het
wijkcentrum, de wijkverpleging en de gezinszorg.
Tijdens de laatste vergadering van deze instanties,
waarbij Jetta Mantel ook aanwezig was, bleek, dat
niemand van onze burenhulp op de hoogte was. Dit
komt waarschijnlijk omdat er nogal wat
personeelswisselingen hebben plaats gehad.

EEN NIEUWË START

De contacten zijn nu weer hersteld en hopelijk komt er

enig overleg wanneer er behoefte aan

hulp

gesignaleerd wordt. U kunt natuurlijk ook zelÍ naar de
burenhulp bellen wanneer U hulp nodig hebt.

Ook zijn er weer vrijwilligers nodig. Het aantal

hulpaanvragen is op het ogenblik niet hoog, maar toch
is het prettig op rneer mensen een beroep te kunnen
doen.

Rest nog U erop te wijzen, dat Jetta Mantel voor
langere tijd met vakantie is en ook daarna vanwege
ander werk als coordinator vervangen wilworden. Wie
wil zich daarvoor opgeven?

Winnie Bartlema, telefoon 244269.

Bert Vegter.

lngezonden oproep
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Vrijwilligerswerk is de taatste tijd nogal in de discussie.
De regering wil steeds meer professionele, betaalde,

rp
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hulp vervangen door vrijwillígers. Het is wel

de
bedoeling, dat er goed samengewerkt wordt tussen de

(:

verschillende dienslverlenende instanties en dat ook
op een lieÍst vrijwitlige basis.
Nu is het natuurlijk Eemakkelijk om van hoger hand te
rekenen op de goedwillendheid en de bereidheid van
de mensen om elkaar te helpen. Niemand zal, als het
erop aankomt, een ander in de steek laten. Dit speelt
thans een rol in de hele verzorgende sector.
Ondanks deze problemen willen wij wel vaststellen, dat
de "burenhulp", zoals we die bij ons al jaren kennen,
moet blijven bestaan. We zullen nog eens voor de

duidelijkheid stellen: deze hulp betreÍt het doen van
boodschappen, kleine klusjes, het geven van
begeleiding naar het ziekenhuis en dergelijke, het
halen van recepten. Dus geen vervanging van
gezinszorg oÍ bejaardenhulp, wel inspringàn in
noodsituaties, een tijdelijke overbrugging naar
proÍessionele hulp. Dit houdt wel in, dat er een zekere
mate van samenwerking, van weten van elkaars
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Bejaarden en zieken hebben vaak huishoudelijke en
verzorgende hulp nodig. Hiervoor zoekt de Stichting
Samenwerkende Gezinsverzorging lnstellingen in het
Ramplaankwartier PARTTIME 1{ELPENDEN- /VERZORGENDËN, die op meer dan twee ochtenden per
week huishoudelijklverzorgend werk willen doen. Het
bruto uurloon (vanaf 23 jaar) isÍ 11,47.
Belangstellenden kunnen teleÍonisch en schriÍtelijk
inÍormeren en solliciteren bij bovenEenoemde
stichting, Schotersingel 155, 2023 AD Haarlem, tel"
2591
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Aannemara van Teataurrtle- onderhoudeen nleuwbouwwerken

tel 354902
tel 350700
tel 353437
tel 241 053
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Betonwerk

Openingstijden:

Constructlewerk
Dakreparatles

Maandag Vm/ Vrijdag
8.30 - 13.00 u
14.00 - 17.30 u
Zaterdag
8.00 - 16.00 u

Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kaEten
Garages bouwen
Houtdraalwerk

Isolerende beglazing
Jaarlf jks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Daklsolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarrning
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaaÍden, boilers,

Lambrlserlngen maken
Itletselwerk
Nlerrse sloten lnzetten
Open haarden

Parketvloeren
Q ook rrcellf jk werk

Rlolerlng

1èuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
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Teken - en schilderwedstrijd:

WEL WINTER,

MONTMARTRE IN OVERVEEN
Ten bate van de restauratie van keft en toren, wordt op
zaterdag 23 mei a.s. op het plein van de R.K. kerk een
kunstmarkt gehouden

Om daarvoor aan de benodigde schilderijen en
tekeningen te komen, organiseert de Stichting
RestauratieÍonds R.K. kerk Overveen een wedstrijd
voor amateur-schilders en -tekenaars.
Voorwaarden en bijzonderheden

-

-

-

:

Voor deelneming kunnen worden ingezonden
tekeningen en/of schilderijen met maximale
afmetingen van 65 x S0 cm.

De inzendingen dienen een Overveens ondenverp

te hebben. Dat kan uiteraard het exterieur oÍ
interieur van de kerk in Overveen zijn, maar
er kan ook gedacht worden aan andere

onderwerpen, zoals een duinlandschap, Kraantje
Lek, de Elswoutslaan, enz.
De inzendingen moeten origineel en "eigen werk"
zijn van amateurschílders oÍ -tekenaars. Zijworden
het eigendom van de Stichting Restauratiefonds
R.K. kerk Overveen. Zij zullen ten bate van het
íonds op 23 mei op de kunstmarkt worden
verkocht.
Voor de wedstijd ziin de volgende prijzen
beschikbaar:

van
van
van

Een hooÍdprijs

Tweede prijs
Drie derde prijzen

Í

aanmefting komen.

inderdaad een bijzonder Íraai schaatsweekeinde is

gepasseerd zonder dat wij iets van ons hebben laten
horen. De eerste keer konden wij met geen mogelijkheid de tijd vrijmaken om de noodzakelijke voorbereidingen te treÍfen en tot onze grote spijt zijn wij de
tweede keer door de weiÍelende voorspellingen van
het KNMI zolang op het verkeerde been gezet, dat het
schaatsbare ijs ons als het ware heeÍt overvallen.
Tegen de tijd dat deze krant uitkomt is de winter toch
eigenlijk wel voorbij (gelukkig maar, zulten velen
zeggen), zodat we alleen nog maar kunnen zeggen:
volgend jaar beter!
\Mnnie Bartlema en Hans den Nijs.

GIFTEN
Wij werden weer met een tweetal giften verblijd, te
ïveten een van f 50,-- van de heer G.J.v.E. en een van
Í 10,- van de heer E.J.K. HarteÍijk dank!

100.-

Overveen.
E.n deskundige jury, bestaande uit de heren Harry
Prenen, Henk Hilterman en Henk MittendorÍ zàl
vaststellen welke inzendingen voor een prijs in

Nadere informatie

Menigeen zal zich deze winter hebben afgevraagd
wanneer eindeiijk de aankondigingen kwamen voor het
traditionele ijsÍeest van de buurt op het Brouwerskolkje. Wij moeten toegeven dat er tot twee keer toe

Í 2S0.--

Í

50.Tien
reproducties
van
een
aquaret
van de
-i' schilder Crayevanger (1g60)
van de kerk in

-

GEEN SCHAATSFEEST

en inschrijÍÍormulieren

zijn
verkrijgbaar bij de heer J. Houtkamp, Ramplaan 7,
teleÍoon 242628. Graag inschrijven voor i5 maart.

FABLO

kom tenn ssen
in de Fablohal
in het Ramploan_
kwortier
A.Thoolen

jr B.V.

Marcelisvaartpod
Hoorlem
2t, /.2 10

o Een hypotheek moet even precies bii u passen als een huis
l Mcrneem- en doorgeelhr polhcek.
o Deskundig advies over allc mogeliikhedcn.
o Vrarg meer informatie bii uu kantoor in dc buurl.
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"Kom ik met een hypotheek
bfljullie beter onAèr daK?"
Doe meermet de spaarbank die meerdoet

nutsspaarban k
West Nederland

U

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AAT{KOOP.ADVIES
EN 1oo?o SERVICE'

Juncker

MEER DAN 1..141.YE EEUW FIETSEN-VAXKENN
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN

Vesting

ook voor ollc soortzn Philips gloeilompcq
T.L.- buizen en alektro-moteriool

BOLLAID

IS

. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN
A"G. DE

HAAS RAi\4PLAAN 46

TEL.24 05 53
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stoot TULLENEM
voor u ktoqr

ote sortenng

o
lemand jarig,

geslaagd,
zoveei jaar getrouwd,
of zomaar aardig?

,l

Nu niet meer voor
ieder cadeautje

o12

de stad in;

o

HÀPPY'E E}IRTT{DAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249
Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

elke week reklame
von qebak.koek
en chocolade

ROLLAN

