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Kijk, gewone
luidsprekers stralen het
geluid rechtstreeks oP u

aÍ (zie plaatje 1).

Echt stereo kan ie dan
alleen maar horen oP één
plek tussen de boxen in

Met Bose Direct/
ReÍlecting luidsPrekers
daarentegen bereikt het
oeluid u voor een groot

öedeelte via reÍlekties
tegen de wanden van uw

kamer (zie Plaatie 2).

Zoals dat tn werkelijkheid
bij een 'live u lvoering
ookgebeurt Dankztl

Bose's unieke

Direct/ReÍlecting
systeem hoort u stereo in
uw hele kamer !

5-vertuig u zelÍ door 'n

demonstratie bijons en

ook u zal kiezen voor Bose
Want met Bose luid-

sprekers komt elke stereo
installatie veel beter tot
z'n recht. Er is al een
Di rectlReÍlecting luid-

sprekervanaf f 279''

201
De nieuwe BOSE 201. De meest

komplele en voordeliqe ma.lrer orn

volop te genieten van het ruimÏeltike
eÍÍec1 van Direcl/ReÍlecting stereo

Leverbaar in noten en zwart me1

DEBOSE

5 jaar BOSE garantiel
Adviespljs Per
stuk 349 BIJ ONS

De nieuwe BOSE 205. KomPakt en

ekonomisch Di rect/FeÍlecling luid'
spÍekersysteem De ruimtelilkheid
van het geluld is alleen vergelijkbaar
met een Iive konsert Verkrijgbaar in

De nieuwe BOSE 301' B ecl u
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koavenl a:É e caa(?'c a'k!ot'er-
nret aa. k -"e': 3'ae- 'y'e'k' !Daar
in T kleur'a' a.-'a- f,f e" 1'''olre ;aren
BOSE garantiel
AdviesPrijs Per
stuk599.-BIJONS

DEBOSE

205
DEBOSE

301

219; 7t9;
noten en wit Mel 5 jaar
BOSE garanlie I

Adviespriis Per
stuk 449.- BIJ ONS
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RAITIOKORREKT
geluid en beeld

Leidsevaart 13O
HfuARLEM

o23 - 323787

EINDELIJK STEREO IN UW HELE KAIMER!

-zcca ri:§-/ZI§-[l;lN

o

ïI il
I

'l'r

Itl6



3

Buurtfeest:

ROMMELMARKT en BRADERIE
Volgende week zaterdag is het dan zover: het al lang aangekondigde straatfeest in onze
Ramplaan. Aangekondigd als een rommelmarkt, àie eórst allàen voor de kinderen
bedoeld was, maar die door de enthousiaste reaktie van velen tot een groot feest gaat
uitgroeien. Nu al hebben wij aanmeldingen voor tientallen kramen voor dè rommelmàrkt.
Bovendien hebben de winkeliers allerlei plannen om met kramen op hun stoep te komen,
zodat wij nu al wel van een braderie mogen spreken. Dat zal de gezelligheid alleen maar
ten goede komen. Extra leuk is het dat verschillende buurtbewóners Éun hobby in een
kraam willen laten zien aan de buurt. Dit varieert van schilderen en boetseren tot het
houden van bijen. ln samenwerking met het Botanisch Museum van de Universiteit van
Amsterdam kunnen wij daarnaast ten bate van dat museum én de wijkraad een
verzameling van oud en ten deie zelfs antiek glaswerk te koop aan biedent o.a.
kruidenpotjes, cylinders en prachtige vazen.

REDACTIE

Joke Blansjaar
Winnie Bartlema
Bep Heijnes

WIJKRAAD

Voorzitter Hans den Nijs
2e voorzitter Bob Meijtis
Secretaresse Bep Heijnes

Ramplaan 9
Penningmeester euint Mul

BURENHULP

Kinderspelen

Natuurlijk is ook amusement voor de kinderen niet
vergeten: er zullen diverse leuke attrakties zijn,
bijvoorlceeld een schminkkraam, een kinderrestaurant,
in een aparte kraam van de speeltuin zalonder andere
een verfcentriÍuge komen. ln die kraam zult u ook uw
steun voor de bouw van het nieuwe clubgebouw
kunnen demonstreren door een bíjdrage te doen voor
de inrichting, die grotendeels door onze eigen
vereniging zal moeten worden betaald. Helaas doet het
overkoepelende "Bolwerk", dat in Íeite de
opdrachtgever van de bouw is, dat niet zelÍ.
De grootste kinderattraktie verktappen wij nog niet, die
Ínoeten jullie zelf maar gaan bekijken.

24 57 44
24 42 69
24 32 29

24 54 90
24 17 88
24 32 29

24 60 17

Kantooruren
Alle uren:

POLITIE
\Mjkteam Zuid-west

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

1221 65

OPPASCENTRALE

Emmie Verbeek 24 17 34

WJKVERPLEGING en
KRUEVERENGING 3Í 91 90

SPEELTUIN '' OVERVEEN "
Croesenstr.Sl 24 63 g3

STICHTING RAMPLAAN KWARTIERVoorzitter Hans den Nijs 24 54 gO
Secretaris-penningmeester

Bep Heijnes 24 gZ Zg
Ramplaan 9

Bank: Nutsspaarbank g4 g6 96 944
Vervolg op pagina S
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FIRE FOX FILMORGANIZATION

ZIJL\^/EG /+3

HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 t*5 02Speciaal kindertarieÍ
Gratis prospectus
Keuze uit meer dan
300 kinderfilms

Besloten voorstellingen (Matinees)

Vredehofstr. 7, Haarlem 023-Al 4067

KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEHDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.

Deze'mogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie.

Reeds 26)aar een begripl

Voor inlichtingen: U.l.C., piet Heinstraat 1

2014 AH Haarlem. Tel. 24 6236.

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

Praktische aanwijzingen

De vorige keer zijn een aantal leden van de wijkraad
nog lange tijd bezig geweest al de niet verkochte en
achteloos achtergelaten troep bijeen te rapen en weg
te brengen. Wijzijn dat niet nog eens van plan.
Wij hebben van onze kant kontakt opgenomen met de
dienst van de Gemeentereíniging. ln samenwerking
met deze dienst zal voor de duur van de rommelmarkt
een vuilcontainer worden geplaatst bij de glasbakken,
zodat het een ieder werkelijk niet veel moeite zal
hoeven te kosten om aan ons verzoek te voldoen om
geen troep achter te laten.

Hulp gevraagd

Iedereen zal begrijpen dat de organisatie van dit feest
een heleboet tijd kost. Daarbij hebben wij hutp nodig.
Er zíjn gelukkig at een paar bewoners die'betooid
hebben mee te zulllen helpen. Er is dus geen enkele
reden om u te schamen om dat ook te doen: meldt uzich bij Joke Blansjaar, wij zullen u hartelijk
verwelkomen.

ri,r")')

Het Íeest zalworden gehouden op de Ramplaan, voor
de winkels en in het stuk tussen de Rollandslaan en de
Tuindorplaan. U zult begrijpen dat wij aile ruimte daar
nodíg hebben en daarom willen wij óe bewoners van
die stukken straat nu alvast vragen om hun auto,s alop
vrijdagavond 1B september niet meer daar te parkeren.
De marktkramen worden al heel vroeg zaterdag door de
betrefÍende Íirma opgezet en wijzouàen het vervelend
vinden om u uit bed te moeten bellen.....

Aanmelden voor rommelmarkt- en hobbykramen kunt ubij Jo!e Blansjaar, zij kan ook alte intichtingen
verstrekken. Voor de dag zetÍ doen wij hier alvast een
paar mededelingen en een vezoek:
De kramen zullen naamplaatjes hebben, zodat
redereen weet waar zijn oÍ haar plaats is;
De betaling van de kraamhuur, zoals eerder reeds
meegedeeld: voor een hele kraam Í 25._ en voor een
kinderdeel Í 5.-, zal op de dag aan de kraam zelÍ
kunnen gebeuren en wel aan Jolie Blansjaar;
Heel belangrijk is dat iedereen zelÍ zijneigen rommel na
aÍloop opruimt!!
Laat een variatie op een bekend motto gelden:
.LAAT 

NIET ALS DANK VOOR HET AANGENAAM
VERPOZEN VOOR EEN ANDER DE SCHILLEN EN DE
DOZEN'

rllt,

Ku nstmarkt

Zoals u in de inleiding van dit stuk al heeÍt kunnen
lezen zal er op de ',rommelmarkt" ook gelegenheid zijn
om hobbies te tonen, die in het gefreét niets met hót
begrip rommel te maken hebben. Er zijn in de buurt
heelwat mensen die hun vrije tijd op ern kunstzinnige
wijze besteden. Tot nu toe hebben reeds zes mensen
zich aangemeld, die de resultaten daarvan in de vorm
van.schilderijen, aquarellen, tekeningen en beschil_
derd glas ten toon willen stellen. Wij étellen ons voor
deze kramen in een groepje bijéén bp te steilen. Het
zou bijzonder aantrekkelijk zijn als nog'meer van u zich
hierbij zouden willen aansluiten.
Een bekend verschijnsel bijde aazeling om aan zo iets
mee te doen is valse bescheidenheid.2et u zich daar
overeen en meld u aan bij Winnie Barilema (244269),
die ook graag a[e intichtíngen over dit deel van hetÍeest geeÍt. HdN/JB
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onthoudt één ding
voor kwaliteit haring

naar:

PHILIP KORVING & ZN
Rampiaan 44 Telefoon 023 - 212133

=? )l

VOOR I: KWALITEIT BUNO -

VARKENS. EN KATFSVTEES

EN NIET TE VERGETEIII ONZE

BEKR OONOE BAUWE - GE -

KOOKTE - EN TEVERWOBST :

LAGERIJ SCHAAPER
lIPLllI 38 ltlllLEI fEL Z{6lel

LET OP !

tUI,r

@uÈeLuífet
kaae &
rpeclallteltenwlnkeltlc

Bloemendaalseweg 267
Overveen
tel. 023-260732

Èe

. Belg ische Leonidos
bonbons

,Von d.e boerderij ,

Karnemelk, yoghurt,
kwork

. Fondue- en barbecue-
sausen uit eioen

keilken
to
@

E

a

kom tenn ssen
in de Fablohal

in het Ramplaon-
kwortier

A.Thoolen jr B.V.

Morcelisvoartpod
Hoorlem
21, lr2 10

FABLO

LICHT" KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

» C. STAPEI «
ELEKTROTECHNIEK

PANEEL. EN KASTBOUW -{ )-
ELE}(TRONIKA ,) ERK END- I NSTA LLATEUR

RDING -1ts
Leendert Meeszstraat Í06
2015 JT Haarlem

Teleíoon 023 - 24 50 14

OOK REPARAT IE T
TOFZUIGERS /RADIOT

TVlVI DEO ENZ. T

l.
Irs
lr

drogisterii . paríumerie

.SCHOLTE
uw hulp bii kleine pijntjes......
RAMPLAAN 40 TBL.241282
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Zestíg jaar geleden, op I mei 1927, werden delen van degemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem_merliede en Spaarnwoude en van Oe to"nraiigegemeente Spaarndam, alsmede de hele gere.ní.
Schoten, aan Haarlem toegevoegJ.-Het grondgebied,,,an Haarlem werd door Oele uitÉreiding verdubbeld.'/oor de grenswijziging liep de grens vàn Haartem in hetrvesten langs de spoorlijn Èaarlem_Leiden, in hetnoorden ter hoogte van de Kreverraan, in het zuidenvlak ten zuiden van het huidige provinciehuis aan dePavitjoenstaan ( de Hout lag vàor nei merendeet op hetgrondgebied van Heemsteàe) en in het oosten enkelehonderden meters ten oosten van het Spaarne.

P-t-, :rrrt? pog.ingen om haar gronàgeoied uir teoreroen,. oeed de gemeente in de tweede herft van deregentiende eeu*l.Dere poqinJàn tiàóln op niers uit.ln 1900 en tgOt deed Haarte, *óOerori een poging tot,^rijziging_van de grenzen met Heemstede en Schotenen met Bloemendaal en Heemstede. ln het verzoek.an lg00 komt voor het eerst het grondgebied waar: nze wijk op staat ter sprake. toenteiilO lagen hier veel: cembollenvelden. Het argument vïn Haarlem fot;:biedsuitbreiding lag in Oe nenoàÍte van deze
l:meente om mee te profileren van de groei van de,',:rvaad en van de, bevotking in oe rejià. Ínoerti;à ning:: Íinanciele draagkracht van *un g.ï..nte sterk aÍ.:n de opbrengst aan inkomstenóetaiting van de^jezetenen. De gemeente Haarlem had iauwelijki
- :rreidingsmogelijkheden. Bovendien naO er een trek: aats van de rijke inwoners naar de omliggendel. -neenten.

-: gemeente Bloemendaal had het helemaal slim
=:^gepakt. ln de verordening in die gemeente was:=paatd, dat elk hu.is een viil aanzieïijk minimum:.pervlak diende te hebben. Dóor deze bepating was-=l vrijwel onmogelijk om huizen voor niet zeer grote-::rs te bouwen. ln lg06 trok Haarlem overigens naar;':rswijzigingsverzoek in, toen OteeX dat wel een- ::reiding met het armiastíge 

-SJoi*n 
en met-:arlemmerliede kon. plaats"uiràÀn, maar geen,::reiding met delen van Bloemendaal èn*=:mstede. Haarlem bedankte voor dit Íinancieel

: - :antrekkelijke voorstel!

Eind juli ontving de wijkraad een brieÍ vanBurgemeester en Wethoudeis or., .àn roorgenomen
uitbreidíng van het tuincentrum frltyriàntna. Een paar
dagen later, begin augustus kwam óen bouwaanvrage
binnen. voor een geheel nieuw trN".niirr, met hetverzoek van de gemeente daarover een meníng tegeven. Bij het bestuderen van de stukken bleek deoppervlakte van de bebouwíng, als genoemd in debrieÍ, niet te kloppen met de Éou*a"anrrage en deb.ouwaanvrage klopte *r"r- nËt met desituatietekening die de dienst OpenOàrÉ'Werken hadgemaakt!
De wijkraad heeÍt de gemeente om ophelderinggevraagd. Zadra bekend is wat de werketijie ptannàizijn, zal er contact worden opgrnà;.n met deomwonenden aan de pieter Wantetain. ó.u.

van g_ebied naar Haarlem. Bij een schriÍtetijke enquete
in l9l7 van de Vereniging Bloemendaals Bàtang bteek
slechts een handvol inwoners voor de gebiedsafstand
aan Haarlem te zijn.
De províncie brijkt op dat moment echter wér achter de
wens van Haarlem te staan. ln lgZZ stemt de raad vanBloemendaal over het wetsontwerp waarin degebiedsafstand aan Haarlem opgenomen is. Op twee
Ieden na is de raad tegen. Dezà twee leden laten in
een brieÍ aan de provincie weten, dat de vrees voor
annexatie door Haarlem de zweep geweest is voor
Bloemendaalom de bouw van miOdelirote en kleinere
woningen aan te pakken. De minister ian Binenlandse
Zaken weet in 1927 ten slotte het wetsontwerp,
ondanks.-pleitbezorgers voor Bloemendaat in deTweede Kamer, ongeschonden door het parlement teloodsen. ï.R.

RAMPLAAN KWARTI E R SINDS Ig27 HAARLEMS

Aongevrqqgd:

UITBREIDING MYRIANTHA

ieuw proberen

deed Haarle m een nieuwe pogi ng en deze lu kte
k rn 1927 Ook het Ramplaa nkwartier was
in dit voorste lnmidd ls waren woningee

s#B
frq§

, ort'rr,

-&ti'f
vtt$w 

^r\ /,

':',(,

ij

t. I n
die ook bereikbaar waren voor de niet zee

H a mp laa nkwartier De bevo vantk ing - \l
n

n

h et
was ove rigens Íe tegen een ove rgang ïiÍrultt f i{ , ll ui!\*r1;,o, iyg,,, ..tfit t, 7rr. bt,,

,\V{r,?,
Ë!tt!';
Ítí'l/\-qs
,lilt

xff/",
d t'(ffii:l li \r)"
Y ,,,iJ

".rt!,,/r,



I

DE ROLLANDSLAAN

HOBBELT NOG STEEDS! %rtÍf ltur
Nog steeds is niet duidelijk wat er zal gaan gebeuren
met de Rollandslaan ter weerszijden van de vijver.
Zowel de wijkraad als de bewoners hebben de leden

van de commissie Openbare Werken teleÍonisch en

schriÍtelijk benaderd om bij de behandeling van het
concept-investeringsplan l9B8 de asÍaltering alsnog in

de planning opgenomen te kriigen . Het wachten is nu

op de deÍinitieve begroting voor 1988, zoals die door
Burgerneester en Wethouders bii de begrotings-
behandeling in het naiaar aan de raad zal worden
voorgelegd.
Hier blijft het voorlopig bii. Verdere acties lijken op dit

ogenblik niet zinvol. De politiek is nu aan zet. Wij blilven
hopen! B.M.

DE BLOEMVELDLAAN

MOET HOBBELEN!

De bewoners van de Bloemveldlaan ziin beducht dat
kinderen die op het grasveldje aan de zuidziide van de
Bloemveldlaan spelen oÍ in die laan zetÍ, slachtoÍÍer van
het verkeer daar zullen worden. Ons inziens terecht,
want de laan is smal, het uitzicht op de rijweg veelal
slecht en de snelheid van het huidige verkeer hoog.
Eeri grool aantal bewoners heeÍt nu een petitie
orrdertekend met het verzoek aan B en W de laan van
verkeersdrernpels te vooaien, zodat de snelheid in

ieder geval drastisch wordt verlaagd. Dit verzoek geldt
ook voor de uitgang van de andere wegen op het
bedoelde speelveldje, zoals de Zuider Tuindorplaan.
Gezien het Íeit, dat de hele verkeersaÍwikkeling in
Tuindorp al meermalen onderwerp van gesprek is
geweest, zonder dat een oplossing werd gevonden,
heeÍt de wijkraad zich van harte achter deze concrete
suggestie gesteld. De veiligheid lijkt hiermee beslist te
zijn gediend! B.M.

Voor aI uw hloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haar lem
tel: 023-24 34 Bz

wacht niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorqJen.

AÍscheid TULLENAAR naderbii

De meesten van u zullen er al wel van gehoord
hebben, de familie Tullenaar gaat zich zeer binnenkort
uit de winkelterugtrekken. Als ooit van toepassing is te
spreken van een welverdiende rust, dan is dat hierwel.
Tientallen jaren lang hebben zij op hun karakteristieke
vriendeiijke en hartelilke wijze de klanten-
buurtgenoten geholpen in het gezellige winkeltje aan
de Rollandslaan.
De wijkraad vindt dat hun vertrek niet ongemerkt voorbii
zal mogen gaan. Wij weten op dit moment het tijdstip
nog niet, maar één ding staat vast: er zal een passend
aÍscheid worden gevierd. Daarbij hoort natuurlijk ook
een kado. Wii nodigen iedereen, die aan dit "Wijkkado"
wil meedoen, uil om haarlzijn bijdrage te storten op het
rekeningnummer van de Stichting Ramplaankwartier:
Nutsspaaöank 84 86 96 344.
Vermeld op de overschrijving "aÍscheid Tullenaar"
HdN.
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Uitrit

TENNISPARK DUINVLIET

De uitrit van het tennispark Duinvliet op de
Elswoutslaan is al sedert de zeventiger jaren een
omstreden zaak. Bloemendaalvoelde er niets voor en
meende dat de uitrit maar via een weg langs het
weiland naar de Ramplaart bij het zogenaamde
Koeiepaadje moest lopen ........ dit dus ten koste van
een stuk weiland, een prachtig stukje landschap en
met nog meer verkeer voor onze buurt! Deze hoog
opgelopen zaak is ten slotte uitgevochten voor de
Raad van State in een zitting van deze raad op 26 juni jl.
Ook de wijkraad was bijdeze zitting aarnvez(;.
Het zou te ver voeren om alle -soms onnodig lange-
pleidooien van de vertegenwoordigers van gemeen-
ten (Haarlem en Bloemendaal), provincie, wijkraad,
buurtvereniging Overveen en Faase, de e§enaar van
het tennispark, hier op te nemen. De kem van de zaak,
nl. óÍ een uitrit naar de Elswoutslaan óÍ een uitrit naar
de Ramplaan, was eigenliik aan het begin van de zitting
al beslist, omdat'de adviseur van de Raad van State zelf
altot de conclusie was gekomen: Laat de zaak zoals zij
nu is! Dus: een uitrit naar de Elswoutslaan en een
voetgangers- Íietspad via het terrein van het Kerkelijk
Centrum naar de Ramplaan. Behalve de gemeente
Bloemendaal en de buurtvereniging Overveen ( de
laatste o.i. op zwakke gronden), waren de aanwezige
vertegenwoordigers het wel met deze conclusie eens.
Hoewel de uiteindelijke beslissing van de Raad van
State, die neergelegd moet worden in een Koninklijk
Besluit, ons nog niet bekend is, durven wij er wel van
uit te gaan, dat alles eindigfi met het goed nederlandse
rijmpje,.waarvan de laatste zin luidt: ".... en lieten de
zaaKzoals het was"! B.M.

WIE HELPT ONS?

Nog steeds zit de wijkraad dringend vertegen om
bezorgers van de wijkkrant. U hebt vast wel één keer
per twee rnaanden een halÍ uurtje beschikbaar ls dit
inderdaad het geval bel dan even Joke Blansjaar,
teleÍoon 24 57 44.

Verlate bezorging: EXCUSES

Door onvooaiene omstandigheden is wijkkrant nr 3
van juli in Rollandslaan, Leendert Meeszstraat en
Marcelisvaartpad enige weken te laat bezorgd. Wij
bieden u hiervoor onze verontschuldiging aan. De
redactie.

B en W tegen Lichtmasten!

Het ziet er naar uit dat de aanvraag die het tennispark
Duinvliet enige tijd geleden deed om 18 hoge
lichtmasten te plaatsen op en rond de tennisbanen zal
worden afgewezen.
Verschillende gemeentelijke diensten en commissies
hebben een negatieÍ advies uitgebracht: de
schoonheidscommisie, Bouw en Woningtoezicht en
ook de dienst Openbare Werken zag de masten het
lieÍst niet. ln haar voorlopig standpunt over de zaak
sprak het kollege van B en W zich ook tegen de bouw
uit.
Niel alleen de wijkraad en een groot aantal
omwonenden hebben bezwaarschriÍten ingediend,
ook de gemeente Bloemendaal en het Ministerie van
Landbouw en Visserij zijn tegen.
Kortgeleden heeft de raadscommissie voor Ruimtelijke
Ordening zich over de zaak gebogen. Gehoord alte
bezwaren en na een lange discussie kwam deze
commissie unaniern tot de konklusie dat de
aangevraagde vergunning zou moeten worden
geweigerd; zij ondersteunt daarmee het voorstel van B
en W. Het is daarmee zo goed als zeker dat een zeer
grote meerderheid, zoniet de voltallige raad, afwijzend
zalbeslissen.
Niet alleen de gevreesde hinder voor de direkte
omwonenden heeft in de diskussie een rol gespeeld;
zeet zwaar tilden de verschillende instanties en
commissies aan de schade, die aan het landschap zou
worden toegebracht. Het Íeit dat de Elswouilaan op het
punt staat als monument te worden erkend is daarbij
van groot belang.
Laten wij hopen dat hiermee een groot gevaar voor
onze buurt en de omgeving is aÍgewend.
HdN.
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GARDENA bollenPlanter
§àéciaat voor het Planten van alle
Ààorten bollen, uitgevoerd met
óéàorià sniivlak, wàardoor deze heel
iích"t in de §rond snijdt.
Àii.-nt. à+ri noimale Prijs Í 13,95

HerÍstPriis f 8.75

GARDENA snoeischaar
ó;Ë;"1;;i";;tJJchaa, voor een messcherpe gtadde snede. Precisie geslepen me§sen,

draadknipper 
"n 

.upg"r,. f/ïtZZnnunow"isjièideting en praktische polsband'

É"ïitàunËi"aing: gjràtis schaarhouder' Art nr' 343

GARDENA tuinschaar SPeciaal
De handzame tuinschaar in sterke kwaliteit voo
schone en scherpe snede. Bovenmes met
draadknipper, met anti-kleef Xytan coat'ng
ónOermós van roestvrij edelstaar tr.tnt'onele

éénhandsvergrendeling. Art. nr 341

iJ

bloembolle
tulp hy iici nt

ln elke tuin is wel plaats voor deze verrukl'eLllle -Jrlaars-

ffi;;. àràrrt ru in ortËder-november' Vooral hvac nthen

;;;" uË[ uoot de vorst aÍgedekt worden met 5 cm'

turfmolrn. Ook balkon;kk;;:gevuld met goede potgrond'

kunnen beplant wordón met olóembollen Hvacrnthen en

lage tuipesoo*en tieïËn tï u"n rt"el halkon op Bij vorst de

bakken aÍschermen óf wegzetten Ook binnenshuis

k;;;;; uerè otoemoàlt"n ót volle bloei komen' Maak een

keus uit ons enorme"sortiment Prob,eer ook eens wat

andere soorten oan Jà bekende "13-in-een-doziin"' ' '

ï;;;;";;aàuiÀ inzake soortkeus en verzorsins'

t ...- . -..Jhe nar(
. :-,eische tulP
1 remonen blan
iirokus
Chionodoxa

-iL Langstelige tulË

Waar en wat
Bloembedden TulPen
en borders HYacinten

Narcissen
Anemonen blanda
Brodiaea
Camassia

Chionodoxa
Krokussen
Muscari's

(blauwe druifies)
Ornithogalum
Scilla's

Langs paden HyacinÏen
of in'borders Kortstelige tuintulpen

Anemonen blanda

Allium
Anemone (de C:

St. Brigid)
Camassia
Eremurus
Hyacint

ln de
rotstuin

Specie tulPen
Specie narcissen
Hvacinten
Anemonen blanda
Chionodoxa
Krokussen
Eranthis

(Winter akoniet)
Ervthronium
E-i-+;ll--:.- :--^*:^l: -

Aan de
waterkant

Narcissen
Hollandse lris
Erythronium

:r i''li:
..,. :....lrn]Galanthus

(Sneeuwklokje)
Iris reticulata
lris danfordiae
Leucojum
Muscari
Ornithogalum
Oxalis
Puschkinia
c -:tr -

In het gras \.1:a'.i:-
KirrIi.::::l

Tussen
heesters

\:ir'.is:en
Krr.ku:sen

Galanthus
Scilla camPanulata

r 49,95
nur 8y75

nrr 5y75

,29 ,50

nrrcis

sniibloemen

0

Voor het en
kwali-van
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De Stichting JHVU (Jong Haartem Vooruit) vestigt de
aandacht op wat zij noemt: ',Nieuwe cursussen om
beter en plezieriger te werken". Daarmee bedoelt zij de
cursussen Pers en publiciteit, Sociale Zekerheid,
SchriÍtelijk Rapporteren en Hel Besturen van Clubs en
Verenigingen, alle vier cursussen voor mensen, die als
beroepskracht oÍ vrijwiiliger hun deskundigheid willen
verhogen. De Stichting verstrekt hierover graag nadere
inlichtingen. Het adres is: Kamperstràat 37, het
teleÍoonnummer:32 94 Sg. E.H.

NIEUWE CURSUSSEN JHVU

AKTIVITEITEN KRU ISVERENIGING

FOLDER STU DI EKOSTEN REGELING

Bij het Bureau Voorlichting van de provincie Noord-
Holland, DreeÍ 3, Haarlem, teleÍoon l6 99 33/16 3l 10, is
een Íolder over de provinciale studieregeling l9g7/gg
verkrijgbaar. Iedereen die in Noord-Holland woont kan
aan de hand van deze Íolder een aanvraag voor een
studietoelage indienen, mits die niet het lager
onderwijs, hogere beroepsopleidingen en.universitair
ondenruijs (ook de Open Universiteit) betreÍt. Voor aile
andere opleidingen komt men in principe voor een
toelage in aanmefting. E.H.

OUDERENCONTACT OVERVEEN
Evenals in andere jaren organiseert de Kruisver_
eniging Haarlem ook dit najaar weer sport_ en spel_
instuiven voor ouderen vanaÍ 55 jaar en gespreks_
groepen voor ouders met peuters.
De sport- en spelinstuiven hebben plaats op
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Beijneshai,
Stationsptein t34 en op donderdag van 10.00 iot t2.00
uur in de Spaarnehal, Fie Carelsenplein lte Schalkwijk.
Deze instuiven, die, onder leiding van gediplomeerde
krachten, de mogelijkheid bieden tot o.m. badminton,
taÍeltennis, jeu de boules en sjoelen, onderscheiden
zich qua spelaanbod en tempo. ln de Beijneshalzijn de
spelen en het tempo aangepast aan de mogelijkhàden
van vitale/mobiele ouderen. ln de Spaarnehal_instuiÍ
wordt qua spel en tempo meer ingespeeld op de
minder vitale/mobiele ouderen. ln de zaal staan stoelen
opgesteld, zodat hier niet alleen meedoen maar ook
kijken een plezier kan zijn. De toegang bedraagt Í l,S0
per persoon per keer.
De gespreksgroepen voor ouders met peuters
beogen informatie te geven over de ontwikkeiing van
een kind van 2 tot 4 jaar, tenivijl de ouderJ ook
ruimschoots de gelegenheid krijgen om onderlinge
ervaringen uit te wisselen. Deze cursus, waaraan alleen
kan worden deelgenomen als men lid is van een
kruisvereniging, wordt op zes woensdag_ oÍ
donderdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in het
wijkgebouw, Meester Lottelaan l, gegeven. Voor meer
inÍormatie kan men terecht bij de Kruisvereniging
Haarlem, tel3t9t90. E.H.

Het Ouderencontacl Overveen is in september weer
met zijn sociteitsmiddagen begonnen. ledere week
worden die op dinsdagmiddag van twee tot halÍ vijÍ in 't
Zilllie" aan de Korte Zijtweg georganiseerd, dit met
uitzondering van 15 september, 6 en 20 oktober, 3
november en I december.
Op 15 september gaat men ter bedevaart naar Heiloo en
op 6 oktober en 3 november wordl er om l0 uur eerst
een H.Mis gecelebreerd en daarna de gelegenheid
geboden in "t Zijttje" een kop koÍÍie te drinken. Op I

december is er eveneens een H. Mis, maar die wordt
niet gevolgd door koÍÍiedrinken, omdat men op die
dag om 2 uur voor het St. Nicolaasfeest wordt
verwacht.
20 oktober is een bijzondere dag, want dan zal een van
de vaste bezoekers, t.w. de heer J.v.d.Veldt, aan de
hand van dia's van alles vertellen over bloemen en
planten uít onze omgeving.
En ten slotte wordt op DONDERDAG 17 december,
twee dagen dus na de gebruiketijke sociteÍtsmiddag op
de voorafgaande dinsdag, in het Kerkelijk Centrumàan
de Ramplaan het kerstÍeest gevierd.
Wil men na kennisneming van dit aantrekkelijke
programma -dat eind december zalworden voortgezet_
nadere informatie, dan kan men zich hiervoor wenden
lgt.9" heer H.Etzinga, Midden Tuindorptaan 5, tet. 24
18 10. Onnodig te zeggen, dat iedereen zowel op de
sociteitsmíddagen als bij de andere gebeurtenissen
van harte wetkom is! ln het bijzonder vóor deetneming
aan het St.NicolaasÍeest en de kerstviering is het wel
gewenst, dat men van tevoren in contact treedt met de
heer Elzinga. E.H.

om onder deskundige begeleiding de stramme spieren
voorzichtig een beetje los te maken. Meestal duurt dat
drie kwartier, daarna doen wij dan nog een balspelletje
met elkaar. Het is erg gezellig. Ook u bent van harte
welkom, om alleen eens te komen kijken, maar
natuurlijk ook om mee te doen. De kontributie is slecht
Í. 5.- per maand.
Voor inlichtingen kunt u het beste opbellen naar
mevrouw A. van der Linden, tel. 24 69 24 (Jan de
Bontelaan 15). G. StoettietHdN

r:1,,

Dqmes 55+ gymnostiekclub

Meer bewegen voor ouderen, onder dat motto
bewegen wijons iedere woensdagmiddag van twee tot
drie uur in de Blinkert op de maat van gezellige muziek
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RAMPLAANKWARTIER
bii de winkelgolerii

Een buurtfeesï voor groot en klein: krqmen met leuke spulleties ri^et

verrossingsoonbiedingenvclnonzewinkeliers,meïleukeen
interessqnte hobbies von buurtbewoners, speciore qttrokties ''' ccr de
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SPE E LTU IN

Eindelijk eerste paal

Velen van u zullen het wel gemerkt hebben: de
"Vereniging Het Bolwerk"heeÍt eindelijk het sein voor
de bouw van het clubgebouw aan de Croesenstraat op
groen kunnen zetten. De provincie heeÍt een
verklaring van geen bezwaar aÍgegeven voor de
wijziging in de bouwvergunning. De afgiÍte van de
gewijzigde bouwvergunning door het gemeente-
bestuur was toen niet veel meer dan een Íormaliteit.
Een halÍ jaar nahet heien van de eerste paal zou het
clubgebouw gereed zijn. Helaas betekent dit dat nog
de hele winter de aktiviteiten op een laag pitje zullen
moeten staan en dat de peuterspeelzaal nog zo lang in
de Van Oosten de Bruinstraat zal moeten blijven, maar
het einde van de problemen is nu toch in zicht.
De bezwaren tegen de oorspronkelijke bouwver-
gunning en eventuele bezwaren tegen de gewijzigde
bouwvergunning zullen de bouw uiteidelijk niet
kunnen belemmeren, zo lijkt het. Wij betreuren het als
wijkraad dat een aantalvan de omwonenden tot op het
laatste niet genoeg vertrouwen in de ontwikkeling
hebben kunnen krijgen om vrede met het clubgebouw
te hebben. Wij willen nogmaals duidelijk ons voor-
nemen uitspreken dat wij als wijkraad de gang van
zaken op en rond de speeltuin nauwgezet zullen
blijven volgen en ongewenste ontwikkelingen steeds
zullen tegengaan. Wij hebben vol vertrouwen in deze
zaak.
Voor de wijk geldt wat ons betreft:
Het club- en buurtgebouw kornt er - geheidl
Elndelild TMrcst

GEVONDE N/VERLOREN.

ln de Bloemvetdlaan is enige tijd geteden een
lipssleutel gevonden. Men kan deze aÍhalen op het
adres Bloemveldlaan 21.

PEUTE RSPEELZAAL

''OVERVEEN''

KOM JE OOK?
Geopend: maandag- t/m vrijdagochtend van 8.45 tot
11.45 uur.
lnlichtingen bij de leidster Rnnétte Heerschop,
telefoon 33 89 98.
Tijdelijk Floragaarde, Van Oosten de Bruijnstraat,
teleÍoon 31 52 41.

(
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Openingstiiden:
Maandag Um/ Vrijdag

8.30 - 13.00 u

14.00 - 17.30 u

Zaterdag
8.00 - 16.00 u

UW ECHTE BAKKER
Ifiính

Nagtzaamstr. 12

van Zeggelenpl. 95
Ëngelenburg 78
Ramplaan 52

tel 354902
tel 350700
tel 353437
tel 241 053

I
l'r

,,

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gàs- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Comolete badkamer- en
keukbnverbouwingen
Schoonmaken en
ónderhoud c.v. installaties,
gashaarde.n, boilers'

§l*,nSd (amu

ltaag vnpiw€nd oÍÍeÍt'e

@zrr
l.loorderTrindordaan 26
ZOISHK t-laarlem
fele{oon023-2462@

tloorder TtindorPlaan 54
20l5HLHaarbm
TeleíoonO23-242344

:::::::::::i:::::::i:::i::::::l:::::;:::

groente.fruit
PUnqker

Romptoon 42

Zijtweg 1'15
roo
Eo
a

9D. oon der 0ind.n & Z"
Aannemerc van ?oltauÍatlc' onderhoude'

Gn nlouwbou*trÍkcn

Àfhangen van ramen en §euren

Betonwerk
ConstructLewerk
DakreparatleE
Estlk vloeren leggen

Formtca bladen en kaeten

Garages bouwen

Houtdraaiwerk
IsoleSende beglazLng
JaarllJke goten schoonnaken

Keukens leveren en Plaatsen
Lambrleerlngen maken

lletEelwerk
Nlernre sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook noelllJk werk

Rlolerlng vernlèrxren/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Ultblkken van voegwerk
ïIoegen'van gevels
h rndbe tilune rlngep/wandlso l atle
X met kerstmls werken we nlet
IJi eren konstruktLes
Zol.iers lgoleren

H.ndrlk Rooroolern 25

2Ot5JM Hrarlom
Tol. 023 - 24 t3 to

W6t rgr.cht 05 nd.

2013ZN Htdcm
Í.1. Oí13 - 31 76+t

t
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Cursusprog ramma

BLOEMENDAALS

KREATIEF CENTRUM

De Stichting Bloemendaals KreatieÍ Centrum,
Kleverlaan 19, tel. 25 42 60, gaat binnenkort onder
meer in de Muziekschool aan de Korte Zijlweg (naast
de R K. kerk, achter de voormalige jeugdheöerg) de
volgende cursussen geven: model en portrettekenen,
verhalen vertellen, toneel voor kinderen, toneel voor
volwassenen, olieverÍschilderen, kunstgeschiedenis
en experiment met stijlen De Stichting verstrekt op
aanvraag graag een volledig inÍormatieboekje.
De cursussen beginnen alle omstreeks halÍ
september, zodat spoedige aanmelding gewenst is.
Mocht U in het bijzonder in die voor toneel zijn
geinteresseerd, dan kunt U zich voor inlichtingen
daarover ook wenden tot de desbetreÍÍende docente,
te weten Marlotte van Hasseft, Zijlweg 320, Overveen,
telefoon 25 20 95 E.H

Dienstencentrum ZUID WEST

Het dienstencentrum Zuid-West, waar het geco-
ordineerd ouderenwerk in Haarlem Zuid-West is
gevestigd, helpt ouderen door middel van:
- het geven van inÍormatie, voorlichting en

ondersteuning aan ouderen, vrijwilligers en
beroepskrachten, o.a. door het houden van
spreekuren;

- het overleggen met andere instellingen die zich
met de zorg voor ouderen bezighouden;

- het ondersteunen van vrijwilligers;
- het verzorgen van een open-eettaÍel;
- het organiseren van groepsactiviteiten voor en door

ouderen (bijvoorbeeld: eerste en derde zondag
van de maand: ontspanning; wekelijks: koersbal,
kantklossen, meer bewegen voor ouderen, han-
denarbeid,, naailes, engels, biljarten, stijldansen).

Op de spreekuren kan men met zeer uiteenlopende
vragen -bv over huisvesting, allerlei vormen van
wonen, mogelijkheden van huishoudelijke hulp,
Íinancien- bij het centrum terecht. Spreekuren iedere
werkdag (behalve woensdag) van 9-10 uur in het
centrum, Van Oosten de Bruijnstraat 2, hoek
Westergracht.
Voor meer inÍormatie kan men het dienstencentrum
bellen, tel. 32 42 61, oÍ een informatieboekje 1987-l9BB
gratis aÍhalen op genoemd adres.

VHIJWI LLIG E RSVACATU REG IDS

De Vrijwiliigerscentrale te Haarlem heeft de laatste tijd
zoveel aanvragen voor vrijwillig(st)ers ontvangen, dat zij

Soms hangt het leven

aan een teleÍoondraadje

Maak het niet stuk!

Onder dit motto hebben PTT TeleÍooncommunicatie
en de Nederlandse Hartstichting een actie opgezet om
te trachten de vernieling van teleÍooncellen en open-
bare teleÍoontoestellen, die hand over hand toeneemt
en ook in onze wijk niet onbekend is, een halt toe
teroepen. Als uitgangspunt heeÍt het Íeit gediend, dat
hartpatienten plotseling op de publieke teteÍoon
kunnen zijn aangewezen. ls zo'n teleÍoon onbruikbaar,
dan kan dit tot ernstige gevolgen leiden. Jaarlijks
worden zo'n 40.000 mensen (waarvan 10.000 in het
eerste uur overlijden) door een hartinÍarct getrofÍen.
Dan is snelle hulp geboden!
De actie van PTT en Hartstichting omvat het versprei-
den van een drietal raambiljetten met genoemde tekst.
Ook in onze wijk zijn die op enkele plaatsen opge-
hangen. Een van deze biljetten is hierbij in verkleinde
vorm aÍgedrukt. Bovendien is op alle telefooncellen in
nederland een sticker geplakt.
Het is te hopen, dat deze actie haar doel zal bereiken
en dat aan de zinloze vernieling van cellen en
toestellen dus een einde zal komen. Men weet het nu:
Met elke verstoring kunnen mensenlevens zijn
gemoeid!
Mochten er wijkbewoners zijn die aan deze actie willen
meewerken door een biljet voor hun raam aan te
brengen, dan kunnen zij een exemplaar aanvragen bij
het secretariaat van de wijkraad, teleÍoon 24 gZ 29.
E.H

§<
een vrijwilligers-vacaturegids heeÍt uitgegeven. Deze
gids, die een uitgebreid vacatureaanbod omvat op
allerlei gebied -van buufihuizen, actiegroepen en
belangenverenigingen, organisaties voor hulpverle-
ning, verpleeghuizen, bejaardenhuizen, enz.enz. - is
verkrijgbaar bij genoemde centrale, Zijlstraat l0 zwart,
Haarlem, telefoon 3148 62. E.H.

}TÏ
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reiszaken Kom tiidrg even langs. l)an
maken wri 't snel voor u rn orde.

Wacht niet tot het laatste moment
met het regelen van de hnanciële

Reisklaar, Ook uw reischeques?
o alle gangbare valuta
o reischeques: r'eilig "eeld"

o reisverzekeringen
o snelle aÍhandehng
o 'inpakken en \\'eg1\'ezen' reuen

Doe meer met de spaarbank die meer doet

nutsspaarbank

spaaóank

west Nederland

o

-
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VOOR EEN DESKUNDIG AANIKOOP-ADVIES
EN looeo sERVlcE: BOLLIIID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN
o ONDERDELEN
. TOEBE}IOREN

ook lroor olle soortcn Philips glocilompcn,
T.L.- buizc n en alektro-moteriool

A.G. DE HAAS RAI\íPLAAN 46 TEL. 24 05 53

Gazelle

JunckerU
Vesting

HAPPY'S BIETNTDAY CORTER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand jarig,
geslaagd,
zoveel laar getrouwd,

oÍ zomaar aardig?

Nu niet meer voor
ieder cadeautie
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