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Gezicht op de Blinkert bijde herberg Kraantje Lek. Deze ets van Leendert Overbeek, gemaakt
in 179'1, geeft een voortreíÍelijk beeld van de voormalige situatie bij de bekendste zandhelling
van Nederland. Van de enorme bomen ls niet veel meer over dan het restant van wat wij
vi'oeger als de holle boom kenden. Duidelijk is te zien dat het duin vroeoer veel hogerwas en
dat de zijhelling veel dichter begroeid was rjan thans. Het ravotten in het zand van de helling
was blijkbaar ook in cle 'lBe eeuw een gelieÍd vermaak.
Zouden wij kunnen aannemen, dat de mensen op de prent in cje manden op hun rug de vis
vervoerden en zo aan het pad, dat vandaar naar Zandvoort loopt, de naam Visserspad gaven?
HdN.
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Kijk, gewone
luidsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
aÍ (zie plaatje 'l).

Echt stereo kan je dan
alleen maar horen op één
plek ïussen de boxen in.

Met Bose Direct/
BeÍlecting luidsprekers
daarentegen bereikt het
geluid u voor een groot
gedeelte via ref lekties
tegen de wanden van uw

kamer (zie plaatje 2).
Zoals dat in werkelijkheid
bij een' Iive' uitvoering
ook gebeurt. Dankzij

Bose's unieke

SC'a':':---
^S.a : a,;:
- ...- ^-. :L 

=- - l

: a-: - l::
1 =a-

S3 -a' :-

DEBOSE DEBOSE

205
D€ BO§€

301201
De nieuwe BOSE 201 . De meesl
komplete en voordelige manie'orn
volop te genieten van het rurmtelijke
eíf ecl van Direct/ReÍlecling slereo
Leverbaar in nolen en zwart met
5 jaar BOSE garanïie I

Adviesprijs per
stuk 349 - BIJ ONS 2t9; I79;

De nieuwe BOSE 205. Komoak: r-
ekonomisch Direcl/BeÍlect ng - l.
sprekersysleem De ruimtei lkhe l
van het geiuro rs al'èenveí9e,, : -.
met een lrve korserl \'/grv'1165;; ' '
nolen en wit Met 51aar
BOSE garantie !

Adviesprijs per
stuk 449.- BIJ ONS

De nreuwe BOSE 301. Biedl u
': :-.eaurrgeluidwaar

.,-.--,-: ::cekenPlankboxen
' = : :' - ,'^ ?'trppen. Verkrijgbaar

:-'. a' anten Met5vollejaren
-:,a-a^: e'

- - - - a ra.

' :,' 3JONS 499;
rà

Better sound through resea rch

RADIO I(ORREKT
geluid en beeld

LeidsevaaÉ 13O
HAARLEM

o23 - 323787
IN UW HELE KAIV1 ERI

)

-,z\rí r::R-. --zi.til [.iR:.-

lu

I.,.í

rlï

'l''.'

6

EINDELIJK STEREO

I
I il

I
il



3

Rollandslaan, volgende aflevering :

EERSTE HOBBEL GENOMEN 2r)?

Verhetering opgenomen in planning

R EDACTIE

-: he Blansjaar
,','lnnie Bartlema
3:p Heijnes

i/IJKRAAD

. l crzitter Hans den Nijs
:: voorzitter Bob Meijlis
S:cretaresse BePHeijnes

Ramplaan 9
tr: : ningmeester Quint Mul

ts U RENHULP

OPPASCENTRALE

!mmie Verbeek 24 17 34

\./IJKVERPLEGING EN

KHU§VERENGING 31 91 90

12 21 65

SPE:LTUIN '' OVERVEEN ''
C roesenstr.Sl 24 63 33

SfiCHNI{G RAMPI AANKWARTIER
Voozitter Hans den Nijs 24 54 90
Secretaris-penni n gme este r

Bep Heijnes 24 32 29
Rarnplaan 9

Barfc ltlutsspaarbank 84 BO 96 344

De bedoeling was om met de Íeiten in de hand met de

wethouder van Openbare Werken te gaan praten'

Toen na aÍronding van de enquete en verwerking van

de gegevens len slotte om een onderhoud met de

wetÉouder was gevraagd, antwoordde deze de

wijkraad op ll maart il., dat hem een dergeliik onderhoud

niót meer nodig leek, omdat, zoals hij schreeÍ : ""'ln het

nieuwe concept-investeringsplan staat de asÍaltering

van de Rollandslaan -op mijn verzoek- gepland in

t988...".
Maar ... over dit nieuwe investeringsplan worden nog

lresprekingen gevoerd en pas in de maanden mei en
juni worden de beslissingen genomen. ln verband
hiermede heeÍt de wiikraad in zijn laatste vergadering
öp 16 april besloten de resultaten van de enquete
alsnog schriftelijk ter kennis van de wethouder en de
leden van de gemeenteraad te brengen, ten einde de

noodzaak van de aanvaarding van het voorstel van de

wethouder nog eens te benadrukken. Een deel van de

brieÍ, waarin ook de enqueteresultaten zijn venrrerkt, is
hierna opgenomen:

Onaanvaardbare schade

"Van de 27 woningen, die direct om het vijvertie zijn
gelegen, hebben 25 bewoners (= 93o7o) op de
enquete gereageerd. Gevraagd naar het woongenot
sedert de verslechtering van het wegdek, werd als
volgt gerespondeerd:
- Ernstig tot onaanvaardbaar aangetast (l): 36%
- Duidelijk verminderd: 36%
- lets verminderd: 16%

- Gelijk gebleven: l2'/"
Dal 72'/" van de bewoners van mening is, dat zii
duidelijk tot onaanvaardbaar aan woongenot hebben
moeten inboeten, spreekt ons inziens boekdelen.

2457 44
24 42 69
24 32 29

24 54 90
24 17 88
2432 29

24 60 17

32 42 61

Jetta Mantel 24 20 76
Winnie Bartlema 24 42 69

':-lacruren
: 

= :ren:

Vervolg op pagina 5

Zoals u uit eerdere publicaties weet, is de wijkraad er al geruime tijd mee bezig.de

gemeente te overtuigen van de noodzaak om aàndacht te schenken aan de zeer slechte

toestand van de oàËtrating rondom het vijvertje aan de oostzijde van de Roltandslaan.

Nadat vroegere pogingen waren gestiand en..uiteindelijk aan de hand van de

investeringsptannen 6tröt, dat de *ïik ,.troedelijk tot in de negentiger jaren op de

verbetering zou moeten wachten, weid begin van dit jaar in overleg met de bewoners

besloten tot het concreet vaststellen van de hinder en de schade door middel van een

gerichte enquete.

POLITIE
,',-.-::aï' Zuid-west
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-ei-r aanzien van materiele schade, ontstaan na de
.erslechtering van het wegdek (en het toenemen van
: a het busverkeer) is de situatie op haar gunstigst als
redreigend te beschouwen, n.l.:- scheuren in plafonds en/of muren: 60%- noodzakelijke renovatie van plaÍonds: 24%- verzakle/van de gevel losgescheurde erkers: Byo- defecten aan riolering/waterleiding door

verzak kingen: 12%

Als wij daaraan toevoegen de ruim Í 90.000,- schade
aan geparkeerde voertuigen, schade die voor een
Eroot deel zijn oorzaak vindt in de slechte bestrating
,.q de wegprofilering, dan achten wij met de
:etrokken omwonenden maar een conclusie mogelljk:
Ce door de heer Koster in het concept-plan IgBg

Aanvulling

voorgestelde asfaltering moet worden aanvaard!
Volledigheidshalve zij nog meclegedeeld, dat 76./, van
de bewoners uit enkele alternatieven voor de
herbestrating en herproÍilering heeÍt gekozen voor
funderen en (oÍ) asfalteren van de desbetreÍÍende
wegdelen." (einde citaat).
Rest nog een tweetal punten, t.w.:- Onze grote dank uit te spreken aan de leden van de
ad-hoc werkgroep, die met grote inzet op korte termijn
de enquete tot een succes maakten (93% respons is
hoog!) en
- de hoop uit te spreken, dat de door ons
aangedragen Íeiten de wethouder, de comissieleden,
de gemeenteraadsladen en Burgemeester en
Wethouders ertoe zullen bewegen om de gevraagde
wegverbetering inderdaad in lgBB te realiseren.
Bob Meijlis.

de Íraktie van D'66 heeÍt er aanleiding in gezien om bij
herhaling in de vergadering van de Commissie
Openbare Werken vragen over deze problematiek te
stellen en op verbetering op korte termijn aan te
dringen. Redactie

ln het artikelover deze kwestie in de vorige aÍlevering
van de krant stelden wij onder andere, dat op onzè
herhaalde brieven aan B en W en aan de raadsleden
nooit antwoord kwam. Formeiel is dat juist, maar de
brieven hebben wel enig resultaat gehad. Tenminste

Vervolg van pagina 3

Nog meer herinneringen aan de BoANOPSTEKKERS

ln vorige aÍleveringen van de wijkkrant hebt U kunnen
iezen hoe de heer en mevrouw Helwes en mevrouw
v,d. Wateren zich vroeger hebben ingezet voor de
kr nderen van de buurtve renigi ng Ramp laankwartier..
Het was voor ons kinderen toen een Íijne tijd. Er was
veel te doen in de Beatrixschool. Handwerken, toneel,
ballet, gymnastiek, onder leiding van studenlen van
Cios en volksdansen. Volksdansen kwam elke
zaterdagavond van B-lO uur, onder leiding van Henk
v d. Wateren, aan de beurt. De groep heette ',de
Boanopstekkers". We leerden dansen uit vele landen.
AÍ en toe traden we op. Een hoogtepunt was het
optreden op Koninginnedag in het concertgebouw.
We dansten er de "Quadrille des Lanciers,', een
schitterend menuet en we droegen daarbij prachtige
coSIUUmS,
Een keer in de veertien dagen dansten we voor de
Vara radio. Ons programma heette ',We gaan de
boanopstekken". De groep verdiende daar Í 50,- mee.
Dat geld spaarden wij en in de zomer van lg52 gingen
!,ie ervan met vakantie. Tien dagen naar het
naluurvriendenhuis "der Schneegrund,, bij Rinteln.
','ie rverden er ontvangen op het raadhuis, gaven
:em0nstraties, ontmoetten er andere
';o ksdansgroepen. Kortom, een prachtige vakantie!.
'"cor velen is dit een Íijne periode van hun jeugd
^: r/Écci

BÉZOBGERS GEVRAAGD

le wijkraad heeÍt zeer dringend behoeÍte aan

Dit blijkt ook wel uit het Íeit, dat Henny Rees een reunie
aan het organiseren is van de Boanopstekkers van het
jaar 1952. Hij heeft at 38 teuke reacties ontvangen. Hij
zoekt nu nog naar de adressen van Tiny Huel en Jan
Post. Wie kan hem daaraan hetpen? Zijn
teleÍoonnummer is: ZZ 4l SS. We verheugen ons zeer
op de reunie en wie weet komt er nog eens een
volksdansbal van "de Boanopstekkers,'!
Ti neke Koks-v.d.Wateren

bezorgers. llet kost U een keer per twee nrerandon een
half uur à drie kwartier aan tijd en wijzijn er enorm nlee
geholpen. Belt U even? Tet.24 57 44.

Plan voor reunie
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Hollandse Multi-Star
pergola sys\eemgeÍeedschap.
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NIEUW
Het geleidehurs
is gemaakt van
hoogwaardig
kunststof, dat
versterkt is met
glasvezel.
Absoluut
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Recto -=--Alles wat maaÍ nodig is om het gazon in
topkonditie te houden.

Met WolÍ Novaplant
snel een nieuw en gesloten
gazon.

ueel priuacyrweinig wind
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De Tépé Hollandse pergola is een uiterst stoere en solide
pergola met staanders en leggers van 9x9cm en.schoren v.an

Zx9-. Rt het hout is vacuumdruk geimpregneerd voor een

extra lange levensduur. Hieronder een overzicht van alle voor-
iaOige peïgota'onderdelen, waarbij u er vanr"iit moet gaan dat

Hoe vaak hebt u al niet met de gedachte gespeeld om eindeliik
àlà ,iiiË-iitÉààk in ,* tuin te vérfraaien met een pergola?

V;;iàd.Ë"" die dit laar z'n pergola-plannen gaat uitvoeren

Ëióài irJui*rtiment van De Hollandse Tuin ongekende moge-

liikheden.
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"Actie GROEN GRAS"
Wij hebben, met nog dertien andere kinderen, op
zaterdag 18 april het veldje op de hoek van de
Hospeslaan en de Lambreclit van Dalelaan
leeggeschept van alle hondepoep die er lag. Deze
aclie was bedacht door de club "sherlock Hond", die
vindt dat er teveel hondepoep ligt op het veldje waar wij
graag spelen.

Wij hebben een tijdje geleden borden geptaatst om de
mensen te laten weten, dat we het vervelend vinden
als hun hond op het veldje poept. Maar helaas, iemand
heeft die borden weggehaald. Daarom hebben we de
hulp van Hout en Plantsoenen en de politie gevraagd
om te helpen bij het plaatsen van die borden. Maar het
zal nog wel even duren voor ze er staan.
Wij hebben van een aantal volwassenen in de buurt
Íinanciele steun gekregen. Daar zijn we erg blij mee.
We besteden dat geld aan materiaal om borden te
maken. Nog Íijner zou het zijn als we die borden
helemaal niet nodig zouden hebben en de mensen uit
zichzelt hun hond in de goot lieten poepen.

Hondebezitters, alstublieft, zorg dat uw
hond niet meer op het veldje poept!

Jessica, Ramplaan 33, en
Tanja, Lambrecht van Dalelaan 88.

Overhangend groen

Ondanks eerdere publicaties in de wijkkrant m.b.t.
overlast door overhangende takken bleven er bij de
wijkraad klachten binnenkomen. Om tot een
bevredigende oplossing te komen, besloot de wijkraad
om deze klachten door te spelen aan de mitieu-politie.
Deze heeÍt op haar beurt, daar waar dit nodig was,
brieven bezorgd, waarin de bewoners werd gemaand
om binnen vier weken het overhangend groen
voldoende terug te snoeien. Na deze vier weken werd
er door de milieu-politie een controle uitgevoerd.
Gezien het Íeit, dat er de laatste tijd, "op een enkele
na", geen klachten meer zijn binnengekomen, gaat de
wijkraad ervan uit, dat deze misschíen wat
onvriendelijke actie toch vruchten heeft afgeworpen.
Joke Blansjaar.

Opruimen: weinig moeite,

een prettig gezicht!

We wonen in een mooie buurt, maar dat wist U all Om
die buurt mooi te houden, ligt er ook een stukje
verantwoordelijkheid bij ons zelÍ. Door aÍ en toe de
troep voor eigen
deur en uit de goot weg te vegen, zal onze buurt er wat
schoner en dus ook mooier gaan uitzien. Een kleíne
moeite met veel resultaat!
En jongens en meisjes bíj de bushalte: blikjes en
papier horen in de daar aanwezige papierbak, die de
wijkraad speciaal voor dit doel heeft aangevraagd. En
wanneer die vol mocht zijn, zoek dan een andere
oplossíng, maar gooi de boel niet in het plantsoen!
Laten we met zijn allen-wat meer zorg voor het milieu
gaan dragen!
Dineke Maarsen.

De lente sprong uit de lucht

Op zaterdag 4 april liet Tuincentrum Myriantha op een
wel zeer ludieke wljze de lente op onze wijk neerdalen.
Onder grote belangstelling sprongen vier
parachutisten (twee dames en twee heren) vanaÍ een
hoogte van 4000 meter uit een klein sponvliegtuigje.
Ondanks de Íikse wind, lukte het drie van de vier om
redelijk in de buurt van de aangebrachte markering te
landen. Nummer 4, die iets uit de koers was geraakt,

stak nog even de Vlaamseweg over. Gelukkig slaagde
zij er daarna toch nog in, zij het met een pijnlijke enket,
om voet op Ramplaankwartier-bodem te zetten. Voorts
deelde een van de parachutisten aan alle
belangstellenden een lentegroet uit in de vorm van
een bosje narcissen. Al met al een zeer geslaagde
opening van het lenteseizoen.

(Foto weekblad "Het Bloemendaalsche")
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Joke Blansjaar
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BOUW NIEUW

SPEELTU IN

Na iaren vragen en voorbereiden ziin eindeliik de

werkzaamheden begonnen voor de bouw van een

nieuw clubgebouw op de speeltuin aan de
Croesenstraat. Het nieuwe gebouw komt ongeveer op

de plaats van het oude, dat nu dan ook aÍgebroken is.

De streeÍdatum voor de ingebruikneming is gesteld op

15 oktober.

De opdracht voor de bouw is verstrekt door de

Haarlemse Vereniging voor Recreatie "Het Bolwerk"'

Deze vereniging, waaronder ook de speeltuin-
vereniging Overveen valt, ontvangt uit allerlei Íondsen
geld voor de bouw. De exploitatie van het gebouw

wordt mogelijk gemaakt door met name de directe en

indirecte steun van de gemeente Haarlem.
Van het gebouw zullen naast de speeltuinvereniging
Overveen in ieder geval ook gebruik maken de

peuterspeelgroep o.l.v. Annette Heerschop, De Prins

Willem scoutinggroep, gehandicapte jongeren en de

wijkraad. Bovendien zal er voldoende tijd en ruimte

zijn voor allerlei buurtgebonden activiteiten en clubies,

zoals klaverjassen, zingen, toneelspelen of zomaar
voor de gezelligheid een kop thee drinken.
De bouwvergunning is zeer onlangs aÍgegeven door

het gemeentebestuur. Al meer dan een jaar geleden,

in januari 1986, is in een extravergadering van de

wijkraad het bouwplan besproken in het bijzijn van

veertien direct omwonenden. Daarna zijn enkele

kleine wijzigingen aangebracht in de uivoering en de

situering van het gebouw. Op advies van de aÍdeling

Zoals U weet, bestaan er al heel lang plannen om het
bestaande speeltuingebouwtje in de Croesenstraat
door een nieuw te vervangen. De voorbereidingen
hiertoe zijn op het allerlaatste moment in een
stroomversnelling geraakt en dat betekent, dat in de
aÍgelopen weken na Pasen het bestaande gebouwtje
werd gesloopt en dat Intussen met de nieuwbouw is
begonne n.
Uiteraard moet de peutergroep gedurende de
bouwperiode, die overigens naar verwachting slechts
tot halÍ oktober zal duren, elders ondergebracht
worden. Pogingen om binnen het Ramplaankwartier
een oplossing te vinden, zijn helaas mislukt. De
aangeboden ruimte was oÍ te klein of voor de peuters
totaal ongeschikt. "Het Bolwerk" heeÍt daarom moeten
besluiten te verhuizen naar het buurthuis
"Floragaarde", eveneens onderdeel van deze
vereniging en gelegen in de Van Oosten de
Bruijnstraat 2A te Haarlem. De peuters worden daar met
mij, als hun leidster, ondergebracht in een eigen zaal.

EINDELIJK:

CLUBGEBOUW

BEGONNEN!

Stadsontwikkeling is het gebouw beter op het terrein
ingepast. Als gevolg van de inmiddels ingetreden

stijging van bouwkosten, dienden in de uitvoering van

nei gèOouw kosten bespaard te worden' ln het

middóndeel, tussen de grote en kleine zaal, ziin om die

reden enkele in- en uitspringende erkers weggelaten'

ln het middendeel ziin ook veranderingen in de

indeling gemaakt, ten einde het gebouw geschikter te

maken voor de peuteropvang. Aan de totale opzet van

het gebouw is overigens weinig veranderd'

HULP NODIG

De begroting voor het gebouvr kon alleen sluilend

worden gemaakt door een aantal werkzaamheden door

de toekómstige gebruikers zelf te laten ultvoeren' Het

gaat hierbij om zaken als het graven van een sleuÍ voor

ieidingen, het opnemen en verplaatsen van tegels en

het demonteren en monteren van hekwerk'

Wij willen graag een dringend beroep doen op

degenen onàer U, die in staat en in de gelegenheid

zijn om met dit werk te helpen, om conlact op te nemen

met de heer George Sieverding van de Vereniging

"Het Bolwerk". U kunt hem daar overdag bereiken

onder nummer 3193 01.

Kom meehelPen!ll
Ton Rutten.

TeleÍonisch ziin zii daar te trereiken onder nurnmer 3l

52 41.

lk ben mij ervan bewust, dat dit voor U een vervelende
oplossing kan zijn. Er is tot mijn spiit echter geen
andere mogelijkheid, mede omdat íinanciele middelen
voor een betere oplossing volstrekt ontbreken.
Voor aanmeldingen kunt U ook langs komen in deze
tijdelijke behuizing.
Tot ziens, Annette Heerschop.

a
a
a

Peuterspeelzaal "OVE RVEEN"



I

WijkÍeest in voorbereiding :

ROMMELMARKT IN SEPTEMBER

Wij herinneren ons met veel genoegen de
rommelmarkt, laten we liever zeggen het straatÍeest,
dat de wijkraad twee iaar geleden samen met de
speeltuinvereniging heeft georganiseerd. Wij hebben
de indruk gekregen, dat niet alleen wij dat Íeest voor
herhaling vatbaar vinden, veel mensen hebben ons in
de aÍgelopen tijd gevraagd wanneer er nu eindelijk
weer zoiets leuks zou gaan gebeuren.
Welnu, de wijkraad heeÍt het plan om in september,
waarschijnlijk zaterdag de twaalfde, opnieuw zo'n

Íeest te organiseren, dus wees wiis en schrijÍ die datum
in uw agenda!
ledereen, die mee wil helpen met het organiseren oÍ
een andere bijdrage aan dit buurtgebeuren wil doen,
bijvoorbeeld iets wil tentoonslellen oÍ verkopen
roepen wij hierbij op om kontakt op te nemen met
Joke Blansjaar,24 57 44 of met
Winnie Baftlema, 24 42 69.

OPROEP:

VRIJWILLIGERS MET EEN AUTO!

Door de regelmatige vraag naar vrijwilligersvervoer
heeÍt het Dienstencentrum Zuid-West besloten om
met een vervoersdienst voor 55-plussers te beginnen.
Gebleken is, dat ouderen, die niet in staat zijn gebruik
te maken van het openbaar vervoer en die niet in
aanmerking komen voor vergoeding van taxikosten
behoeÍte hebben aan (goedkoop) vervoer. Om niet in
een isolement te geraken, is het voor
deze groep ouderen (geen rolstoelgebruikers) van
groot belang om bijvoorbeeld de kapper te bezoeken,
naar het ziekenhuis le gaan, iemand thuis te bezoeken
oÍ een cursus te volgen in het Dienstencentrum.
Wilt U meer informatie of wilt U mee gaan doen als
vervoerder, dan kunt U contact opnemen met het
Dienstencentrum Zuid-West, teleÍoon: 32 42 61.

50+ laat je horen!

Eind maart is een stel enthousiaste 50 plussers
begonnen met het in het vorige nummer van de
wijkkrant aangekondigde seniorenkoor. Onder leiding
van een dirigente wordt elke dinsdagochtend, van l0
uur tot kwafi voor twaalf gezongen in de handwerkzaal
van de Blinkert. Voor de pauze wordt er meerstemmige
muziek, al oÍ niet bekend, geoefend en na de pauze
komen de verzoeknummers met pianobegeleiding aan
de beurt. Er kunnen nog enkele dames en heren bij.
Kom een keer meedoen. De eerste keer kost U niets!
lnlichtingen worden graag gegeven door Catharina van
der Klip, tel. 24 5l 91.

Waarheen is de Weerhaan?

Waar is de haan gebleven, die prachtige gouden haan

die enkele maanden geleden, na een zware storm,

bedenkelijk scheeÍ nog wel op de torenspits stond? De

haan werd er voorzichtig aÍgehaald en het over-
blijvende gat met een vuilniszak aÍgedekt'
De zorgvuldige wijze waarop dit alles gebeurde recht-

vaardigde de verwachting dat de gerepareerde haan

weer snel de toren zou sieren en zijn Íunitie aldaar
opnieuw zou gaan vervullen.

Maar waar is die haan gebleven? Bewoners van het

Ramplaan-kwanier willen niet alleen graag weten, maar
ook kunnen zien uit welke hoek de wind waait.
K.Suyling

Weet je nog van vroeger?

Uit uw reacties is gebleken hoezeer U geniet van de
ingezonden verhalen over vroegere gebeurtenissen
en activiteiten binnen het Ramplaan-kwartier. Weet U
nog zo'n leuke belevenis, zet U die dan eens op papier
en stuur haar naar de redactie!
Joke Blansjaar.

Wie helpt ons aan oude foto's voor de
voorpagina van de krant. ?
Joke Blansjaar, 24 57 44

ii5.i::l:tr:j
i\:.i::Ë
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Openingstijden:
Maandag Vml Vrijdag

8.30 - 13.00 u
14.00 - 17.30 u

Zaterdag
8.00 - 16.00 u

Ylnh
UW ECHTE BAKKER

Nagtzaamstr. 12
van Zeggelenpl. 95
Engelenburg 78
Ramplaan 52

tel 354902
tel 350700
tel 353437
tel 241 053

I
lJ'
,at 

"tarll

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boil€Ë,
ggisgrs g.d. /t\.-n
Creenrooriiloebn §/SÈ*"

l«mVtaag vÍilrii\rend otÍerte o7I1
|loderïindordaan 26
2O15HK l-harl€ín
TeletuonO2S-24@(}8

tloorderTtndcflaan34
2O|SHLl-laartem
Telebon023-242344

groe nte.f ru it

Romptoon 42

Zijtweg 1'15
r.)
@

E
o.
o

PUnclker

nD. van der Lind"n & Z"
Aannemcr! van reatauíatlc- oadcóouda.

en nlcuwbourwtrkcn

Àfhangen van ramen en Seuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatlee
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bouwen

Houtdraalwerk
Isolerende beglazLng
JaarllJks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaateen
Lamhrlserlngen maken

I{etEel"werk
Nieurre eloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook rrcelllJk werk
R:tolerl ng ve rn 1èr:wen,/ontstopg»en

§choorsteenvegen
Tegelwerk
Ultblkken van voegrerk
'loegen'van gevela
tir rndbe t lm r!.n gep/wandl sol atle
X met kerstmls werken we nlet
IJi eren konEtruktLes
Zol.iera lgoleren

2O!SJM Hmrlorn
ï.1. 023 - 2a t3 l0

Wrbrgrrcht Srd.
20t3ZN H.rl.m

T.l. 0,13 - 3l ?0.11

I'r

CD

I
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Woningaanpassing en voorziening voor
lichametijk gehandicapten

Mensen met een lichamelijke handicap komen in hun
huis nogal eens probtemen tegen, bijv. drempels,
trappen en moeilijk bereikbare plaatsen. Als het eigen
huis goed bewoonbaar is (gemaakt is) kan iemand met
een handicap echter ook leven zoats hij oÍ zij dat wil.
Om dit te bereiken zijn er regelingen voor het
aanbrengen van specifieke nutpmiOOeten en
voorzieninge n.

!1 van die regetingen is de BESCHTKKTNGGELDELIJKE STEUN HUISVESTING
GEHANDTCAPTEN (de B.G.S.H.G.). De Gemeentelijke
Overheid speelt een centrale rot bij de toekenning van
deze verslrekkíngen.
E9n andere regeling is de ALGEMENE
ARBEI DSONGESCFilKTHETDSWET (de A.A.W.). Deze
draagt . o a. zorg voor de verstrekking van
hulpmiddeten.
Wenst U nadere inÍormatie, wilt U wegwijs gemaakt
worden in de regelingen oÍ advies hebbeÀ bij het
schrijven van brieven hierover? De Werkgroep
Huisvesling van t WEB (Werkverband Emancipalie en
Belangenbehartiging van Lichamelijk Gehandicapten in
Zuid -Kennemerland) wil U hier gratis bij helpen en
adviseren. Het adres is: Kromhouilaan 55, 20gS WJ,
Haarlem, het telefoonnummer: 35 97 32.

U itgaansdag Ouderencontact

Op dinsdag 26 mei gaat het Ouderencontact Overveen
met de bus op safari naar de Beekse Bergen. Het
vertrek heeÍt om 8.30 u plaats. Via Utrecht wordt naar
Enspijk gereden voor de koÍÍie met gebak. Rondom
het middaguur staat er een rijk voorziene koÍfietafel
klaar in Hilvarenbeek. Na een prachtige middag in het
Safaripark, wordt ter afsluiting een goed verzorgd diner
in de omgeving van Breda aangeboden. Om ongeveer
2l uur wordt Overveen weer bereikt.
De kosten van dit alles bedragen, inclusief entree
SaÍaripark, f 60,-- per persoon.
Opgave en betaling voor 15 mei bij een van de
volgende adressen:
R.K. Pastorie, Korle ZijtwegT
Mevr. A. Bartelsman, Prins Hendriklaan 2l
H. Elzinga, Midden Tuindorptaan 5.

r informatie kunt U de heer Elzinga, tel. 24 tBVoor mee
10, bellen.

GIFTEN

Opnieuw hebben enkele wijkbewoners hun
waardering voor ons werk door middel van een giÍt tot
uitdrukking gebracht. Mevrouw C.J.A.v.E.-B schonk
ons Í 15,-- sn mevrouww. A.v.W. Í 20,--, iets waarvoor
wij uiteraard zeer ed<entelijk zijn.

GEVONDEN VOOBWEHP

ln de Ramplaan is, ter hoogte van reclarnebureau
cubbel AA een nog zeer Íraaie bruine lederen
cameshandschoen gevonden. De eigenares kan deze
alhalen bijJoke Btansjaar, Ramptaan 37.

-: {oop aangeboden: grijze dwergkonijntjes, Í 10.-- per: -- Ramplaan 37.

KO RTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEERDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.

De:= -cgelijkheid wordt u geboden door de unie lnkoop combinatie.

Reeds 26 jaar een begripl
Voor inlichtingen: U.l.C. , piet Heinstraat 1

2014 AR Haarlem. Tel. 24 62 36.

kom tennissen
in de Foblohal

in het Ramploon_
kwortier

A.Thoolen jr B.V.
Marcelisvaortpod
Hoorlem
2/, /.2 10

FAELO



o I:cn h] potheek moet even precies bij u passen ais een huis tr
o lle\'ncèm- cn rlourgeethvpotheek. :
o I )eskundig a.lvie' or er alle mogeliikheden. :
a VraJg mecl informatie bii uw kanto,'r in de buun.

"Kom ikmeteen hvootheek
nAbrdak?"biijullie betero

Doe meermetde spaarbank die meerdoet

nutsspaarbank
West Nederland

VOOR EEN DESKUNDIG AANIKOOP.ADVíES
EN'looeo sERVlcE, BOLLIID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook rcor olle soorten Philips gloeilomp€n,
T.L. buize n en aleklro-moteriool

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

Gazelle

JunckerU
Vesting

. grote. sortering
Vloerbroden

c12 soorten

o
VQN
enc

ROLLAN

qqr
TULLENIruT
ktoor

L

o[ L9 i

stoot '
VOOT U

HAPPY'S E IRÍTIDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen Telefoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

Iemand jarig,
geslaagd,
zoveel jaar getrouwd,
oÍ zomaar aardigt?

Nu niet meer voor
ieder cadeautie


