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De bekende tekenaar Cornelis Pronk, die van 169l-1759 leeÍde, maakte in 1729 deze gewassen
pentekening van het huis Rolland. Van dit huis, dat ongeveer ter hoogte van de Gerrit
Bartholomeuslaan moet hebben gestaan en dat door het geslacht Ramp werd bewoond (daar
heeft de Ramplaan -voorheen Rampenlaan- dus zijn naam aan te danken) rest nu alleen nog maar
een bijgebouwtle bij de Pieter Wantelaan, tegenover de Bartholomeuslaan.
Eèn van de heren van Rolland was Jonker Dirk Ramp. Dirk was tevens eigenaar van de herberg
Kraantje Lek. ln het Metropolitan Museum oÍ Art te New York hangt een schilderijdat Frans Hals in
1623 heeft gemaakt van een uiterst vrolijke jonge man, het glas geheven, met een al even vrolijke
vrouw aan zijn zijde. Volgens overlevering moet dit een portret van Dirk Ramp en zijn "matres",
staande in zijn herberg zijn. Een copie van dit schilderij is in Kraantje Lek te zien. E.H.
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Krjk, gewone

lurdsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
af (zie plaatle 1).
Echt stereo kan je dan
alleen maar horen op één
plek tussen de boxen in.
lMet Bose Direct/
ReÍlecting luidsprekers
daarentegen bereikt het
geluid u voor een groot
gedeelte via ref lekties
tegen de wanden van uw
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kamer (zie plaatje 2).
Zoals dat rn werkelijkheid
bij een' live' uitvoering
ook gebeurt. Dankzij
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De nieuwe BOSE 201. De meest
kornplele gn voordelige manie'om
volop te genieten van het ruimtelilke
eÍÍec1 van Direct/BeÍlecting slereo
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Volgende hoofdstuk in onze veruolgserie over de Rollandslaan:

't BLIJFT HOBBELIG

!!!

ln de vorige wijkkrant werd een artikel opgenomen met als titel: "Eerste hobbel
genomen???". Daarin werd verteld, dat de wethouder van Openbare Werken, de heer
Koster, op ons verzoek om een onderhoud, dit ten einde hem in kennis te stellen van de
resultaten van de enquete, antwoordde, dat hem dat niet nodig leek. Op zijn verzoek, zo
schreef hij, was de asfaltering van de Rollandslaan in het concept-investeringsplan voor
l9BB opgenomen. Voordat dit definitief zou zijn, was echter nog een lange weg te gaan.
Het concept zou in de maanden mei en juni B en W en de commissie voor Openbare
Werken nog moeten passeren, om ten slotte in het najaar door de gemeenteraad tot
deÍinitief investeringsplan te worden verheven!
Gezien de lange weg en de daarbij mogelijke
struikelblokken besloot de wijkraad de uitslag van de
enquete, waarover wij U in de vorige krant uitgebreid
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rapporteerden, schriÍtelijk aan de wethouder en de

gemeenteraadsleden bekend te maken, met nogmaals
een sterke aandrang om de asÍaltering van de
Rollandslaan op het investeringsplan te handhaven.

31 91 90

Wie schetst onze verbazing, toen kortgeleden bleek,
dat Burgemeester en Wethouders in het concept-plan,
dat zij ter beoordeling aan de commissie Openbare
Werken hadden doorgezonden, de asÍaltering van de

Rollandslaan tot na lg92 hadden verschoven!l De
wethouder heeÍt dus kennelijk in de vergadering van
het college van B en W bakzeil moeten halen voor in de
ogen van het college belangrijker zaken! Wel hebben
B en W in de aanbiedingsnota vermeld, dat de
(vak)wethouder, de heer Koster dus, de asÍaltering
van de Rollandslaan wel graag in het investeringsplan
had zien opgenomen. Maar .....eruit is eruit en hoe krijg
je het er weer in? Belangrijk in de hele zaak is, dat de
wethouder ons zwarl op wit heeÍt verzekerd, dat de
asÍaltering in het concept-investeringsplan was
opgenomen. ln onze ogen is het dan ook zijn
verantwoordelijkheid om die verzekering na te komen.
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--. s er verantwoordelijk voor om na te gaan welke
:-r:re zaken eventueel het veld moeten ruimen om
:-:e zaak er weer in te krijgen. Alleen ..... wij kunnen
:a: ,',,e vinden, maar B en W zijn uiteindelijk als college
.':'a^t',voordelijk voor wat zij aan hun commissies
^ _, o-^ón
Jvyv,r.

Nog geen harde aktie
3-
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Cdellijk nadat het schrappen van de asÍaltering uit

:lrcept-investeringsplan bekend werd, heeÍt de
,', -'aaC contact opgenomen met de bewonersgroep,
:: -::r met de enquete als ad hoc werkgroep had
:::ss steerd. ln overleg met die bewoners en met
a:. 3s van deskundige zijde, is toen besloten om de
: :: ^ van de commissie Openbare Werken te

:=-aderen en hen te vragen in hun
''::i :,,,ergaderingen te bepleiten de asÍaltering weer in

-::
-:-:

i'resteringsplan op te nemen. Dit is inmiddels
rr{

i, ,,,achten de besluiten af l!l
:','

Door ingediende beanraren :
BOUW CLUBGEBOUW

Vernieuwde vergunning nodig
Een tweede ontwikkeling is, dat de Vereniging "Het
Bolwerk" voor een geringe aanpassing van het
bouwplan een gewijzigde bouwvergunning wil
aanvragen. Door inkorting en lichte draaiing van het
gebouw komt dit verder vrij te staan van de

erfscheiding van een bestaand (bebouwd) perceel en
van een nog te bebouwen perceel. Door de draaiing
komt het gebouw echter iets heen over de lijn waarvooi
de bouwvergunning is gegeven. Hoewel zich tegen
deze geringe draaiing van het gebouw in principe niets
verzet, is op Íormele gronden toch een nieuwe
bouwvergunning nodig. Met medewerking van het
college van B en W en ook het college van
gedeputeerde zaken, zal de noodzakelijke wijziging
van de bouwvergunning eind augustus aÍgerond
kunnen zijn.
Na ontvangst van een gewijzigde bouwvergunning en
na een gunstige aÍloop van de bezwaar_
schriÍten-procedure, wil de Vereniging "Het Bolwerk"
het sein voor de bouw weer op groen zelten. Duidelijk
zal zijn, dat de realisering van het gebouw met een
aantal maanden is vertraagd. Afhankelijk van factoren
als beschikbaarheid van de aannemer, het weer, enz.
zal het gebouw op zijn vroegst in de eerste helÍt van
1988 gereed kunnen komen.
Als de bezwaarmakenden hun bezwaren hadden
ingestuurd direct na de openbare wijkraadsvergadering
van januari vorig jaar, die geheel aan de bouwaanvraag
voor het clubhuis was gewijd, dan zouden dé
problemen intussen hoogst waarschíjnlijk opgelost zijn
geweest. De vertraging zou dan zijn voorkomen. Het
speeltuinwerk, de scoutinggroep, de peuterzaal,
allemaal lijden ze nu een schade, die toch niet bedoeld
zal zijn. Jammer ........
T.R./H.d.N.

VERTRAAGD
',: -:i slopen van het oude gebouw op de speeltuin
:=- :e Croesenstraat eind mei is het rustig geworden.
I : :- ge tekenen van bouwactiviteit ligt alweken een
=,-:: betonnen palen bij het terrein en staat er een
::-,,,i.reet. Vanwaar deze onheilspellende rust? Het
:::: c,'n twee ontwikkelingen, die in elkaars verlengde
;;:: HalÍ april is een bouwvergunning vooi het
: -:gebouw verstrekt. Voor velen onverwacht is tegen
-=: verlenen van de vergunning door een aantal
: -,vonenden bezwaar aangetekend bij het
;:"reentebestuur. De opdrachtgever voor de bouw,
r: Haarlemse Vereniging voor Recreatie "Het
3:',verk", heeÍt in die situatie het slaan van de eerste
:aa aÍgelast, hoewel men mel de vergunning op zak
r,. had kunnen gaan bouwen. Een ambtelijke
:: nmissie zal de ingediende bezwaarschriÍten
::- jken, de indieners oproepen voor een hoorzitting
:' ',,ervolgens aan het college van B en W advies
-::'engen. Met deze procedure is nogal wat tijd
;=-ceid. Het college zal pas eind augustus een
::slurt

nemen.

Vrijwill igers bedankt!
De Vereniging "Het Bolwerk" dankt de vrijwilligers die
op het bouwterrein werkzaamheden hebben verricht.
Vooral de Prins Willem scoutinggroep met leideis
hartelijk dank!

GevondenA/erloren
Op de Ramplaan, voor de winkelgalerij, is rond 24 juni
een Íraaie, blauwe zonnebril gevonden.
lnlichtingen zijn te krijgen bijde heer A.J. Timmermans,
tet. 242055.

6

" De Stinkende Emmer" deed zijn naam eer aan
BRUIDSSPAAR WINNEND OVER DE MODDERSLOOT
Bijna duizend mensen, uit het Ramplaankwartier, maar
het

ook van ver daarbuiten, waren aanwezig op

I

inmiddels alweer voor de zesde maal georganiseerde
"VaderdagÍeestje" van Theo en Lenie, bestierders van
"Het Wapen van Kennemerland", de uitspanning aan
het einde van de Ramplaan, ook wel " de Stinkende
Emmer" geheten. Een toepasselijke naam, want
wederom was het traditionele polsstokhoogspringen
over de belendende moddersloot het hoogtepunt van
de dag. Met, overigens letterlijke, konkurrentie 'ran de

de gehele dag rondvliegende helikopter en

het

spelonderdeel Krattenopstapelen.
Voor wie op vaderdag nooit op de Ramplaan geweest
is valt het moeilijk uit te leggen. Zomaar een jaartijkse
kroeghappening, die ongemerkt uitgroeit tot een
evenement dat talloze elders in den stede
georganiseerde braderieen en zomerÍeesten moeiteloos in de schaduw stelt. Bijna twintig ploegen traden
op het pal achter het caÍé gelegen weiland tegen elkaar
in het, door de aÍ en toe hevig vallende regen wat
zompig geworden, strijdperk op niet in het Olympisch
Handvest opgenomen onderdelen als Paalwerpen,
Latlopen, lrilodderslootspringen en Krattenstapelen.
Hetgeen bloedstollende taÍerelen opleverde.

Zoals het moment i'. aarcp de ploeg van
Bloemendaalse restaurant

lei

het
Eindpunt -een van de

grote sponsors van het .'.'enement- 36 kratten op
elkaar wist te krijgen daar-ee het rekord (vorig jaar
gesteld op 32) ruimscho:is aan Ílarden stapelend. Om

maar niet te
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spreke

n
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r de prestatie van de

uiteindelijk tot winnaars u :geroepen "Wuppies" -een
vriendenploeg rond boer Si:kman, de in Schalkwijk
woonachtige bezitter van het ,rierland waar alles zich
aÍspeelde- die maar lieÍsi 37 kratten wisten op te
stapelen. De helikopter die à raison van Í 37,50 elke
lieÍhebber een vijíta .ír,nuten over het
Ramplaankwartier voerde en d,e daarmee van elf uur's
ochtends tot na vijven doenCe v;as kon er maar net
over heen.
De winnende ploeg was dus, zoa s gezegd die van
boer Stokman. Op de tweede plaats eindigde Team
Groenendijk en Het Eindpunt r,verd uiteindelijk derde.
Zij hadden het bij het Tonnenslouwen lelijk laten
liggen.
Ivlaar het hoogtepunt was toch het Verkleed Polsstokmodderslootspringen aan het slot van de door
Pluvius met regelmaat verstoorde dag. Wij zagen onder
meer een Arabier met Ezel, een in een Kondoom
gehulde jongeman, een Ridder met kartonnen paard,
een oranje-roze Travestiet, twee Clowns en een in
gevangenispak uitgedoste Schurk onmiddellijk na het
vatten van de paal de moddersloot kiezen. Maar het
Bruidspaar, dat de uitdaging komleet met bruidsmeisje
aandurfde, verdiende uiteindelijk de hooÍdprijs, te
weten een compact disc-speler. Het bleken twee
vriendinnen afkomstig uit de deelnemende ploegen
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Opnieuw: HONDEPOEP
Het lijkt wel alsoÍ er een epidemie is uitgebroken van
bezorgheid én ergernis over het probleem van de
vervuiling van ons dagelijks leeÍmilieu met hondepoep!
ln de vorige krant las u over de aktiegroep SHERLOCK
HON D, die probeert om een van de weinige
speelveldjes in onze buurt schoon te krijgen, zodat de

kinderen

er zonder risico kunnen spelen. De

aÍgelopen weken heeÍt zich naar aanleiding van een
wijkraadsvergadering elders in de stad in het Haarlems

Dagblad eveneens een uitvoerige diskussie
aÍgespeeld over het Íeit oÍ het nu wel oÍ niet de
gewoonste zaak van de wereld is, dat de honden met
hun poep overlast voor allerlei andere mensen
veroorzaken. Het zaltoch wel enige verbazing gewekt

My Home en Meinema, die op deze kwalijk riekende
wijze in de echt verbonden wilden worden. Felicitaties
dus voor lneke Eeken en Mary Meinema. Hoe zij de
gewonnen CD-speler wilden verdelen hadden aan het
eind van de dag nog niet bedacht. " Om de week', leek
vooralsnog het beste. Maar het feest aan het eind van
de Ramplaan ging nog lang genoeg door om een
betere oplossing te kunnen verzinnen.
R. B.

hebben dat er blijkbaar nog steeds hondebezitters zijn,
die bijvoorbeeld vinden dat, als een kind in de poep is
gevallen, de ouders kind en kleren toch weer gewoon
schoon kunnen maken: niets aan de hand dus
eigenlijk.

"Hondepoepproefwijk"
Dat er wel degelijk iets aan de hand is btijkt uit het Íeit

dat ook de Dienst Gemeentereiniging van

de
Gemeente zich met het probleem gaat bezig houden.
ln het najaar gaat de Dienst een speciale aktie voeren
met drie hooÍdpunten:

FIRE FOX FILMORGANIZATION

een grote schoonmaak, uitvoerige voorlichting aan
hondebezitters en het aan hen ter beschikking stellen
van gereedschap om de poep op te ruimen. Net als bij
de aktie van vorig jaar (scheiden aan de bron), zalook

Vertoning in eigen theater
(v.a. 10 personen)

deze eerst in een of enkele proefwijken van start gaan.
Aan de wijkraad is gevraagd of wíj ats proeÍwijk zouden
willen Íungeren en u zult begrijpen dat wij enthousiast
hebben toegezegd. ln de maand september zal huis
aan huis inÍormatie worden verspreid en wij zullen er
ook in de krant aandacht aan besteden. HdN.

Speciaal kindertarief
Gratis prospectus
Keuze uit meer dan
kinderfilms

300

Besloten voorstellingen (Matinees)
VredehoÍstr.

7, Haarlem 023-314067

KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEERDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.
Deze mogelijkheid wordt u geboden door de unie lnkoop Combinatie.
Reeds 26 jaar een begripl
Voor inlichtingen: U.l.C., Piet Heinstraat 1
2014 AH Haarlem. Tel. 24 6236.
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Rommelmarkt en Buurtfeest: 19 september !!
wiikkrant gelezen
U hebt natuurliik allemaal in de vorige

voor
*iitraa'O bezig is met de voorbereidingen
hebben
;;;;;;i"lmarkt/ brlurtÍeest' Tot nu toeaangemeldzich
om
nog slechts een paar belangstellenden
goed
een
oÍ
te tonen
;.i;;; kraampie nun hoÉbvbrengen'
maar wii gaan
te
aandacht
de
Jo.r onO"t
ach' half
hebben
.iàorit dat veel mensen gedacht
nu vlak
vakantie
ràpi.*n.r, dat is nog u9l Ytó trlel o9
en
denken
over
vobr oe deur moetei wii daar anders
begonnen'
planning
*iiriln met een gedetailleerdere

Jrtít

bang
Wij hebben ook nog veel hulp nodig' Wees niet
te
op
ondergetekenden
de
van
een
om kontakt met

nemen voor nadere inÍormatie oÍ een opgave'

Kunst- en hobbymarkt
Het llgt in de bedoeling dat er naast de rommelmarkt
oox éen kunstmarktie komt' Kinderen die een
op om
muziekinstrument bespelen roepen wii hierbij
vrolijke
wat
die dag het f eest op te komen luisteren met
klanken.

Nu plaats besPreken
een duideliik inzicht wiilen.kriigen in het
moeten
Ë*noàigoà aantal kramen, die wii tijdig
al op
nu
zich
om
Éi.t.ttó, verzoeken wii de kinderen
ln
plaats'
een
van
ËG;;;, ,ào"t ,i; veriekerd ziin
Íeest
dergelijk
een
ueóanO met de hoge kosten die
om
met zich meebrengt, hebben wil moeten besluiten
een
priis
voor
de
is
Í5-= per plaats te vragen' Dit
"KINDERPLAATS".
te
OrOeren, die het leuk vinden om ook spulleties
biidrage
kostendekkende
,.t[àptí, zullen wij om een
3 meter'
móetón riagen, d.w.z. Í25'= per kraam van

Omdat

wii

inlàg.n.t.rling tot de eerdergenoemde datum van 12
é.ptË*u., ."in.t Íeest plaais vinden op ZATERDAG
zal
19 SEPTEMBER ln wijkkrant nr' 4, die in Augustus
alles
dit
op
zullen r',',i uiteraard uitgebreid

vàrschilnen,
terugkomen.
wii gaan
óoX-Oe winkelrers zi;n dcor ons benaderd en
zodat
meedoen'
rret
Íeesielijke kramen
àrvan uit dat zij

íi| ,un een echt buurtgebeuren

zullen kunnen

spreken.
De kontaktadressen ziin Joke Blanslaar: 245744 \voor

het bestellen van kramen voor rommelmarkt
f'àirny-O.rnonstraties)

en

(voor

J B'

cJe

kunstmakt)

en

Winnie Bartlema: 244269

DE WIJKRADEN EN INSPRAAK

van
Enige tiid geleden ontving de wijkraad een rapport
het
in
burgers
de
o. ó.*L.nte , waarin de inspraak van
Íunctie van de wijkraden
óàríeenteriik gebeuren en de
óaarin aan'Oà orde werd gesteld' Op 19 mei il' werd

door de gemeente een discussieavond geor-

ganiseerd, waarop dit stuk onderwerp van gesprek
ivas. Op deze bijeenkomst waren de burgemeester'
vertegenwoordigers van verschillende íracties'
medewerkers van het bureau wijkraden van de
gemeente en een groot aantal vertegenwoordigers
van wijkraden aanwezig.
in ..ti geanimeerde discussie onder de -dit mag wel
à.ni gó=.gd worden- voortreÍÍeliike leiding van de
burgeíeester, passeerden tal van problemen de
,euJ". lk schriji hier bewust "problemen" en niet
"ondenrverpen", omdat in de praktiik de relatie lussen

gesmeerd
de wijkraden en de gemeente niet altild zo
rapport
het
Uit
zijn
zou
verlopen als wenseliik
Ofiif.t
ook
zelÍ
daar
zich
gemeente
]àiitiurt trouwens , dat de
voorstellen
van
tal
bevat
het
al van bewust was, want
gemeente
orn Éil de verschillende aÍdelingen van de
tot een
einde
ten
dit
zetten,
àà puntles op de "i" te
van
opmerkingen
verwerking
en
betere inÍormatie naar
van wijkraden te komen.
tàt van zaken, die deze avond aan de orde werden
gàttulà, konden uiteraard niet direct tct een oplossing
wel
Ëornan.'Niettemin meende de burgemeester toch

i.

zoveel gehoord te hebben,
een
dat de óonclusie moest zijn dat het rappoÍ1 op
zal een
tiid
zilner
Te
had
nodig
punten
biistelling
àrntàL
herziene versie aan de wiikraden ter beoordeling
worden voorgelegd

Waarde wiikraadsoordeel twiifelachtig?
Onzerzijds werd de vraag gesteld wat de werkelijke
waarde van een wiikraadsoordeel eigenlijk is' lmmers'
zelÍs wanneer een wijkraad via een hoorzitting de
bewoners over een bepaalde problematiek in ziin
oordeelsvorming betrekt, dan nog kunnen individuele

tot stand

gekomen
oordeel aanvechten. Dit Ieidt soms tot nodeloze -en
geldverslindende l!- vertragingen. Het RECHT van de
Éurgers bestaat nu wel, maar soms is RECHT in mijn

bewoners een democratisch

ogen

KROM.....

B.M.

I
NIEUWE EIGENAARS ARTIFLEUR

DOEN : EEN AKTIEVE VAKANTIE!

ArtiÍleur, het tuincentrum aan de Ramplaan, is enkele
weken geleden, onder dezelÍde naam, in andere
handen overgegaan. Peter de Ruiter, die het bedrijÍ
enige jaren, het laatste jaar als eigenaar, heeft geleid, is
zich geheel aan hovenierswerk gaan wijden en heeÍt
zijn zaak overgedaan aan Martin en Annie Zuiderduin
uit Noordwijkerhout. Het bedri.iÍ ondergaat geleidelijk
aan een verandering, gedurende welke de verkoop
gewoon doorgaat. Deze verandering zal het de
eigenaars mogelijk maken een groot assortiment van
kas- en tuinplanten, maar ook van andere zaken, zoals
aardewerk, aan te leggen. Martin Zuiderduin, die reeds
achttien jaar in de tuinbouw werkzaam is, heeÍt o.a. een
diploma bloemsierkunst. Dat hijdie kunst in hoge mate

ledereen die tiidens de komende zomervakantie eens
iets heel anders wil gaan doen, geven wii de raad te
gaan snuÍfelen in de vakantiemap en de Íolders van de
Vrijwilligerscentrale. Dat kan namelijk het begin
betekenen van enkele inspannende en avontuurlijke
vakantieweken.
Er zijn verschillende mogelijkheden. Men kan dicht bij
huis blijven door in Haarlem als vriiwillig(st)er te gaan
werken. Ook is het mogelijk ergens in Nederland een
deel van zijn vakantietijd te besteden aan een
vakantiekamp voor kinderen oÍ volwassenen, dan wel
aan een vorm van buitenwerk. Maar men kan zich ook
gaan inzetten voor activiteiten in het buitenland via de

wii met eigen ogen

kunnen
gaan
met
zien
maar
eens
zelÍ
moet
U
aanschouwen.
hoeveel kleur- en kunstzinnig gevoel hij zijn boeketten
en bloemstukjes samenstelt en vervaardigt!
Wij hopen, dat Martin en Annie een heel goede tijd in
onze wijk tegemoetgaan. Hun komst lijkt ons een
aanwinst voor het Ramplaankwartier te zullen worden.

verstaat, hebben

Stichting lnternationale Werkkampen,

die
vrijwillig(st)ers uitzendt naar kampen in West- en
Oost-Europa, Turkije, Marokko, de Verenigde Staten,
Canada, Afrika en lndia.

Uitgebreide inlichtingen over dit aantrekkelijke en
nuttige vakantiewerk zijn te verkrijgen bii genoemde

is: Ziilstraat l0 zwart, het
teleÍoonnummer: 31 48 62. E.H.
centrale. Het adres

E.H.

(lngekomen mededeling)

Jan

Dobberstichting:

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Sirds enige tijd zijn de mogelijkheden voor de
opv'?-c van kinderen buiten de schooluren,
zogenaande buitenschoolse opvang, uitgebreid. Het
gaat daarb j cm kinderen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar, w';ei' cJcers door werk of studie niet in
staat zijn om ze Í de opvang te verzorgen.
Niet alleen op hel .ar Dcbber en het Hannie SchaÍt
Centrum zijn zulke ocl,an3prcjekten, daar zijn nu
aan loegevoegd de floienw ek en de r,/eronica school.
De kinderen worden op sohco dagen en schoolvrije
dagen opgevangen van 8.00 tot 1 7 30 uur. De
ouder.bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de
Rijksbijdrageregeling en is aÍhankelijk van het
inkomen van de ouder(s).
Voor informatie kunt u terecht bij: de Molenwiek,
Betuwelaan 2, tel. 336213, Veronicaschool,
Anthoniestr. 28, te1.364092, Jan Dobber
Centrum, Pestalozzistr. 2, tel. 335824.

''DE BLINKERT''
Hebt U nog loten in huis van onze braderie? Er liggen
nog prijzen klaar voor de volgende nummers:
Licht
623
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geel
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671

Rose
"
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109

201
801

rll,
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Ouderenkontakt.
ln de zomermaanden liggen onze aktiviteiten stil. Wii
wensen iedereen een hele prettige vakantie toe.
Namens het ouderenkontakt, J.P.H. Elzinga.
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Àfhangen van ramen en §.euren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatl,es
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng

@

Openingstijden:
Maandag Vml Vrijdag
8.30 - 13.00 u
14.00 - 't 7.30 u

Zalerdag

'

8.00 - 16.00 u

Lood-en zinkwerken

JaarIJ.Jks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Larnbrleerlngen maken

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Cenhale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,

Metselwerk
Nleurpe eloten lnzetten
Open haarden
Parketvl,oeren
Q ook

§choorgteenvegen
Tegelwerk
Uitblkken van voegrrerk
'roegen'van gevele
$i rndbe t irunerlngep./wandl so t at 1e
X met kerEtmla werken we nlet
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Hondrlk Roorrnlon 25
2Ol5JM Hmrlom
Tol. 023 - 2,t 13 16

VV-trgr.cht
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20l3ZN Horlom
T.{. 023 - 3t 76a/t
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De Blinkeft

Straatklinkers en traptreden
Menigeen zal zich de laatste maanden verbaasd
hebben aÍgevraagd wat toch al die aktiviteiten bij
Kraantje Lek te betekenen hadden. lntussen heeÍt het
werk vorm gekregen en hebben we kunnen zien dat

Meld uw afwezigheid

de omgeving nogal op de schop genomen is: er is een
Ílink aantal parkeerplaatsen aangelegd; op het eerste
gezicht misschien geen verbetering van de landelijke
sÍeer, maar het valt te hopen dat er nu aan het schots
en scheeÍ in de bermen parkeren een eind komt. ln de

loop der jaren was een steeds groter stuk van de
bermen door de toenemende drukte kapotgereden.
Laten wij het vermoeden uitspreken dat de politie
thans beter de zaak in de hand kan houden.
Ook een ander resultaat van de werkzaamheden zal
waarschijnlijk niet door iedereen op príjs gesteld

worden. Een kunstig boven de zandhelling

gekonstrueerde trap maakt het beklimmen (en afdalen)
van de helling zo gemakkelijk als was het een
strandopgang aan de boulevard. Als u de voorpagina
van deze aÍlevering van de krant bekijkt zal duidelijk zijn

dat de beheerders van de Blinkert de toekomst de
laatste tijd steeds somberder in moeten hebben
gezien. De ets van Leendert Overbeek, die uit 1791
stamt, laat duidelijk zien hoe veel hoger en meer
begroeid de helling toen was. De laatste tientallen jaren
is het bezoek aan de legendarische Blinkert zo

toegenomen, dat in kombinatie met het verstuiven
door de wind steeds meer zand beneden kwam te
liggen en beplanting verdween. Als in de toekomst de
begroeiïng vooral rond de trap zich weer wat hersteld
heeft en deze een beetje aan het gezicht zal zijn
onttrokken, zal alles bijeen toch van een vooruitgang
kunnen worden gesproken.

bij de politie!
Net als in vorige jaren bestaat ook thans weer de
gelegenheid om op een speciaal daarvoor gemaakte
kaart bij de politie te melden dat u voor enige tijd niet
thuis bent. De wijkpatrouille van de potitie houdt dan
uw huis extra in het oog. Er is natuurlijk geen sprake
van een intensieve bewaking, maar meer van een
oogje in het zeil houden. Het spreekt voor zich dat
preventieve maatregelen zoals goede sloten en
(schijnbare) bewoondheid ook van veet belang zijn om
onaangename ervaringen te voorkomen.
De zogenaamde aÍwezigheidskaart kan gratis worden
aÍgehaald bij de Nutsspaarbank op de Ramptaan. Maakt
elkaar attent op deze mogelijkheid, hoe meer
meldingen er bij de politie hinnenkomen des te beter
zal de surveillance Íunctioneren.
HdN.

o"

Aantre kkel ij ke Zandvoo ft route
Een derde belangrijk punt bij de Blinkert is vanaÍ de
weg niet direkt te zien, maar wel een groot pluspunt:
het fietspad door de duinen naar Zandvoort is eindelijk,
na jaren wachten, klaargekomen. lk weet, er zijn
mensen en instanties, die niet blij zijn met deze nieuwe
ontsluiting van de duingebied, maar het lijkt mij, dat de
voordelen van een veilige Íietsroute vanuit de stad naar
het strand opweegt tegen de toegenomen drukte in
deze strook van de duinen. Per slot van rekening
betreft het slechts een smalle zone, die bovendien al
zeer lang eeen drukke wandelroute vormt.
HdN

%

reiszaken. Kom tiidig even langs. [)an
maken wii 't snel voor u in orde.

§Uacht niet tot het laatste moment
met het regelen van de frranciële

Reisl«laar, Ool« uw reischeques?
o alle gangbare valuta
o reischeques: veilig "geld"
o reisverzekerLngen
o snelle aÍhandehng
o 'Lnpakken en \\'ee$'ezen' reizen

o

E
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spaarbank

Doe meer met de spaarbank die meer doet
o

nutsspaarbank

E
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West Nederland

-

Gazelle
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VOOR EEN DESKUi{DIG AAI.IKOOP-ADVíES
EN 'looeo SERVICE:

BOLLIID

Juncker

MÈER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN

Vesting

ook voor ollc soortcn Philips gloeilompcn,
T.L.- buize n en elektro-moteriool

. ONDERDELEN
. TCEBEHOREN
A.G. DE

HAAS RAIUPLAAN 46

TEL.24 05 53
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.
lemand jarig,

geslaagd,
zoveel laar getrouwd.
oÍ zomaar aardig?

soorten
bruinbrood
o elke week reklome
von qebak.koek
en chocolade
o12

de stad in;

HAIZPY'S BIETTTIDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249
Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

grote. sortering
Vloerbroden

Nu niet meer voor
ieder cadeautle
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11 61

