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Pret voor jong en oud, dat was het motto van het buurtfeest, dat nu eens
rommelmarkt, dan weer braderie werd genoemd, en dat eigenlijk alles
tegelijk was. Deze Íoto van de schminkkraam geeft dat nog eens duidelijk
weer: groot en klein vol concentratie en overgave.
wij willen bij deze gelegenheid iedereen, die op een of andere wijze heeÍt
meegeholpen om de dag tot zo'n groot succes te maken, heel hartelijk
bedanken en graag een welgemeend tot de vorgende keer toezeggeri.
Joke Blansjaar, Winnie Bartlema en Hans den Nijs.
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Kijk, gewone
luidsprekers stralen het
geluid rechtstreeks op u
aÍ (zie plaatje 1).

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

Met Bose Directl
Ref lecting luidsprekers
daarentegen bererkt het
geluid u voor een groot
gedeelte via reÍlekties
tegen de wanden van uw

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

Bose s unieke

DEBOSE DEBOSE

205
DE BOSE

301zOt
De nieuwe BOSE 201. De meest
komplete en voordelige manie, on-
volop te genielen van hel ruimtelijke
efÍec1 van Direct/ReÍlecling slereo
Leverbaar in nolen en zwart met
5 jaar BOSE garanliel
Adviesprijs per
stuk 349.- BIJ ONS

Denieuwe BOSE 205. {'r-.ar e-
ekonomisch D recr Qe'!a' -l - a'
sprekersysleen-, t1e ': r:e .k-e a
van het ge uid s aliee. ve'aer <aaar
met ee.l live korse': . e'L , :: àa
noten en wit I'let 5;aar
BOSE garantrer IÀàu,À.àiio" ?19;

De nieuwe BOSE 301. Biedt u
een kwaliteitsniveau in geluid waar
konventionele boekenplankboxen
niet aan kunnen tippen. Verkrijgbaar
in 7 kleurvarianten. Met 5 volle jaren
BOSE garantie I

Adviesorijs per
stuk 599,- BIJ ONS2t9; 499;

@

Better sound through rcsearch

RADIO KORREKï
geluid en beeld

EINDELIJK STEREO

Leidsevaart 13O
HAARLEM

o23 - 323787
IN UW HELE KAIVI ER!

o

I

Direct/Ref lecting
systeem hoort u stereo in
uw hele kamer!

Overtuig u zelf door'n
demonstratie bijons en
ook u zalkiezen voor Bose.

Want met Bose luid-
sprekers komt elke stereo
installatie veel beter tot
z'n recht. Er is aleen
Direct/ReÍlecting luid-
sprekervanaÍ í 279,-

rll6
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Geen huizen

Nieuw bestemmingsplan

Tuinbouwgebied in voorbereiding
Nu de Gemeenteraad en de Provinciale Staten hebben besloten, dat er in
het Tuinbouwgebied tussen de Brouwersvaart en het Duinroosplantsoen
geen huizen zullen worden gebouwd, is de gemeente begonnen met het
voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied.
Een bestemmingsplan bepaalt het gebruik van de grond, gebouwen, sloten,
wegen, enz. en is een toetssteen voor het verlenen van bouwvergunningen
oÍ aanlegvergunningen (de toestemming voor bijvoorbeeld het graven/
dempen van sloten of greppels). De gemeente heeft daarbij het recht om op
te treden tegen strijdig gebruik.

REDACTIE

Joke Blansjaar
Winnie Bartlema
Bep Heijnes

WIJKRAAD

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

Ramplaan 9
Pe nni ngmeester Quint Mul

BURENHULP

Kantooruren
Alle uren:

POLITIE
Wijkteam Zuid-west

24 57 44
24 42 69
24 32 29

24 54 90
24 17 88
24 3229

24 60 17

32 42 61

Jetta Mantel 24 20 76
\Mnnie Bartlema 24 42 69

1221 65

OPPASCENTRALE

Emmie Veöeek 24 17 34

WJKVERPLEGING eN

KFIU§ryEFENGING 31 91 90

Het wordt de hoogste tijd dat er zo'n nieuw
bestemmingsplan komt, dit om te verhinderen dat er
allerlei ontwikkelingen op gang komen die tot
verloedering leiden. Dat er geen woonwijk komt is te
danken aan de waarde die het karakteristiek open
gebied aan de binnenduinrand heeÍt. Caravan-
stallingen in de open lucht, het te koop aanbieden van
auto's, reclameborden, wildgroei van volkstuinen,
klandestiene gebouwties, dat zijn allemaal dingen die
aÍbreuk doen aan die waarde.
De gemeente heeft ter voorbereiding van het nieuwe
bestemmingsplan Tuinbouwgebied de daar geves-
tigde bedrijven en bewoners geenqueteerd en de
wijkraden Oosterduin en Ramplaankwartier om advies
gevraagd. Deze wijkraden hebben zich over het te
actualiseren bestemmingsplan beraden en zijn tot de
volgende gemeenschappelijke opvattingen gekomen:

Voor het Tuinbouwgebied gelden drie uitgangs-
punten: de landschappelijke waarde, de tuinbouw-
Íunctie en de recreatieve waarde. Deze uitgangs-
punten zijn in principe van gelijk gewicht. Het nieuwe
bestemmingsplan dient aan deze uitgangspunten te
worden getoetst. Dit betekent dat het algemeen beleid
erop moet zijn gericht het gebied zo open mogelilk te
laten, de zichtassen vrii te houden van elk visueel
obstakelen elke ontwikkeling, anders dan commerciele
tuinbouw, te weren.

Voorgestelde maatregelen

Op basis van deze algemene uitgangspunten stellen
de wijkraden m.b.t. de landschappelijke waarde en de
tuinbouwÍunctie voor:
de vollegrond teelt te stimuleren;
de zichtassen van bebouwing te vrijwaren;
in gebieden waar gebouwd mag worden de maximale
nokhoogte te stellen op 4,5 meter en het maximale

Veruolg op pagina 5

SPEELTUlN '' OVERVEEN ''
Croesenstr 5l 24 63 33

STICHTING RAMPLAAN KWARTIER
Voorzitter Hans den Nijs 24 54 90
Secretaris-penningmeeste r

Bep Heijnes 24 32 29
Ramplaan 9

Bank: NLrtsspaaöank 84 86 96 344



LAAT UW TRAP

BEKLEDElI
VAKKUNOIG

DISBO

Bt-rí-r,rr.

P A R À D.E

P.BOlJCllIt R

RlllPLAAr 18

tl^nLlH rlÍ,.242482

4

ï\ie ichtiifi 'Jour Fret l''let:Ïtittri'irr-rel ËÉrr verhfiol
*uer r,'tceqerof n';errrtt. dttt [r1:1:;l in de ïid ';on
[.lerst en Jocrn+isselitrg.
l,ieem. ctl.ï u iet-Í heefi oi inirchïngterr'i+iit k.onlukt

of-, rr r'31 JDI:E Blutis,tuur,'1,1 5Ï'{,t

Y N Ii' EL t" Y I IÍ D P N IJ S O]'P O A Y

FIRE FOX FILMORGANIZATION

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

Speciaal kindertarief
Gratis prospectus
Keuze uit meer dan
300 kinderfilms

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 26iaar een begriP!

U.l.C. , Piet Heinstraat 1

2014 AH Haarlem. Tel. 24 6236-
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Voor inlichtingen:

Oproep Kerstnummer

Z IJ LWEG 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEF0ON 31 t+5 02
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bebouwingspercentage op 40'/,;
een "bouwvrije" zone van ten minste 25 meter langs de
structuurlijnen van het gebied, te weten langs de
randen, paden, sloten, wegen e.d. aan te wijzen;
een algemeen verbod uit te vaardigen tegen het op-
richten van gesloten erÍaÍscheidingen hoger dan 0.8
meter;
lintbebouwing c.q. begroeiing langs de Vlaamseweg
tegen te gaan.

Recreatie

Met betrekking tot de recreatieve waarde en het
verkeer stellen de wijkraden voor:
een voetgangersontsluiting door het zuidelijk deel van
het Tuinbouwgebied, vanaÍ de Marcelisvaart te maken,
zodat een rondwandeling via de Duinvlietweg en het
Ramplaanspad ontstaat;
de rijweg van de Vlaamseweg tot circa 7 meter te

versmallen;
de aanleg van een Íietspad langs de Vlaamseweg te
overwegen;
een herproÍilering van de aansluiting van de Vlaamse-
weg op de Rollandslaan te oveMegen, zodat daar een
snelheidsdrukkende situatie ontstaat;
de mogelijkheid van de aanleg van een lietspad langs
de Brouwersvaart te bezien.
Begin volgend jaar hebben B en W van Ftaarlem een
eerste aanzet tot het nieuwe ontwerp-bestem-
mingsplan gereed. Wij zullen de wijkbewoners via de
wijkkrant van de gang van zaken op de hoogte stellen
en door middel van een vergadering de gelegenheid
bieden om over de toekomst van dit voor onze wijk ,

maar ook voor heel Haarlem zo belangrijke gebied mee
te denken en te praten. Hebt U speciale vragen of
suggesties over het Tuinbouwgebied, dan kunt U

contact opnemen met Quint Mul, teleÍoon 24 6017.
o.M.

Uitgehobbeld !

Veel sneller dan wij hadden durven hopen is de
asÍaltering van de Rollandslaan aan weerszijden van de
vijvertoch nog ter hand genomen!l
Kort na het uitkomen van de vorige wi.ikkrant ontving de
wijkraad een brieÍ van welhouder W.J.Koster, waarin hij

mededeelde, dat de asÍaltering het bij de discussies
over het lnvesteringsplan 1988 NIET had gehaald.
Maar..... zelf oveduigd zijnde van de noodzaak om het
wegdek rondom het vijvertje te verbeteren, is de
wethouder verder gaan zoeken. ln een bepaald "potie"
(Fonds S.V.) bleek voor 1987 nog wat beschikbaar te
zijn.
Op 17 september kwam zijn voorstel in de Commissie
Openbare Werken. Namens de wijkraad en de
bewonersgroep waren de heren Meijlis en Speet bij de
bespreking daarvan aanwezig. Uit een daarbij overge-
egde tekening bleek, dat het de bedoeling is het
wegdek, vanaÍ het punt waar de Vlaamseweg zich
splitst ( ter hoogte van het benzinestation) tot waar er
nu al asÍalt ligt, te vernieuwen.
De weg wordt ongeveer 35 cm uitgegraven, van een
fundering voorzien en daarna geasíalteerd. Ook de
trottoirbanden zullen opnieuw gesteld worden.. Het
vcorstel werd door de commissie -zij het met een
enke e opmerking over de "ongebruikelijke Íinancie-

Hoewel destijds door de wijkraad meer werd gevraagd,
namelijk herproÍilering van de aansluiting Vlaamseweg/
Rollandslaan, snelheidsremmende maatregelen, ver-
plaatsing bushalte e.d., werd door de vefiegenwoor--
digers van wijk en bewoners ter zitting besloten te ac-
cepteren wat binnen het bereik lag. Aandringen op de
(veel duurdere) overige voorzielirn§en had wellicht het
gehele voorstel weer in de prullemand doen verdwij-
nen! Het belang van de bewoners was te groot om dit
te riskeren. Voor de winter is de zaak nu voor elkaar!
Voor deze uiteindelijk toch nog zo vlotte aanpak zijn wij
zowel de poltiek als de betreÍÍende diensten van de
gemeente zeer dankbaar.
B.M.

èl/t
ring"- unaniem aanvaard

\
(
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dieren van de heer Bijster, en niet te vergeten de
aquarellen en pentekeningen van de meer kunstmin-
nende deelnemers, alles trok een geinteresseerde en

leergierige schare belangstellenden. Wiigaan ervan uit
dat bij een volgende "Ramplaanmarkt" deze positieve

ervant
beslui
Name
voloer

I meer buufibewoners zullen doen
ran het Íeest mee te doen.
>ep "Flommelmarkt", graag tot een

Braderie: voor herhaling vatbaar!

Elders in deze krant staan nabeschouwingen over de
rommelmarkt-braderie van niet-wijkraadsleden. Het

enthousiasme in die stukjes spreekt wat ons betreÍt
voor zich. Zulke reakties zijn voor ons een grote

stimulans om voór een volgende keer opnieuw met
veel plezier aan de slag te gaan. Wii willen niet veel
woorden meer besteden aan een geschreven verslag

en volstaan met een aantal Íoto's, die met elkaar een
goede indruk van de gezelligheid en de veelzijdigheid
geven.
Op die Íoto's ziet u hoe op de Ramplaan de kramen

aaneengeregen stonden en hoe zowel vóór als achter
de kramen de lol er aÍstraalde, oÍ het nu was bii de
kraam van de Peuterspeelzaal van Annet Heerschop oÍ

bij een ontspannen zitie achter de rommelkramen.
De belangstelling voor de kramen, waarin buurt-
bewoners hun hobbies demonstreerden was ook zeer
groot: de bijen van de Íamilie Spaink, de opgezette

-§§'"

IH§

Foto's Hans den Nijs.

§}:i*
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lngezonden

Hallo,

Op zaterdag 19 september was de rommelmartt. lk had
samen met m'n zus, nichïje, vriendin en haar zus een
kraam.
We kwamen 's morgens om ongeveer g.l5 uur rnet al
onze troep de kraam vullen. Om l0 uur mochten we
verkopen, toen was het meteen heei druk, maar dat
was na een halÍ uurtje wel over. Toen konden we zelf
even over de markt lopen (om de beurt!). Er was een
kinderrestaurant (voor de kleintjes), een luchtkussen,
een schminkkraam en natuurlijk waren er heel veel
rommelkramen. Na ongeveer tien minuten rondkijken
ging ik terug naar m'n kraam ( de anderen wilden ook
rondlopen). Er kwam een mevrouw met twee kleine
kinderen die onze poppestrijkplank met strijkbout
kocht. Ze betaalde hem en vroeg of hij even mocht
blijven liggen, ze kwam hem straks halen. Maar wat
jammer, aan het eind van de dag had ze hem nog niet
opgehaald. Dus hebben we hem weer mee naar huis
genomen. VAN WIE lS DEZE STRIJKPLANK? Hebt U
hem gekocht, maar vergeten op te halen?
Bel dan Jessica den Nijs, teleÍoon 24 54 90. lk zou het
jammer vinden als ik hem zou moeten weggooien.
lk vond de rommelmarkt hartstikke leuk en ik hoop dat
er over een paar jaar weer een komt.
Jessica den Nijs.

Opvolging in drogisterij

Aangezien wij per 2 november van ons pensioen gaan
genieten, willen wij alle klanten graag bedanken voor
de klandizie en de fijne'omgang. Onze opvolger, de
heer Braun, zalin dezelÍde trant doorgaan. Wijwensen
U veel geluk en gezondheid!
De heer en mevrouw Schotte.

lngezonden

Terugblik op de braderie

Met de iaatste braderie is weer eens onomstotelijk
bewezen, dat het Ramplaankwafiier een dorp apart is.
En dat is niet negatieÍ bedoeld. lntegendeell lk heb
met de artikelen van de Solidariteitswinkel al aan heel
wat braderieën meegedaan, maar nergens was het zo
sÍeervol als hier!
Wat ook heel belangrijk was: de muziek overstemde
het geheel niet, zodat iedereen goed verstaanbaar
was. De volgende keer wat meer muziek van "eigen
bodem"? Niet zo bescheiden mensen!
Velen van U hebben via de Íolder die U van me kreeg
voor het eerst kennis gemaakt mel onze
vrijwilligersorganisatie. Honger mag niet, hoeÍt niet, als
we via dit kleine begin naar een andere economie
streven: een menswaardige betaling in plaats van
uitbulting. ln veel kerken wordt solidariteitskoÍÍie
verkocht en geschonken en zelís de Tweede Kamer
doet hieraan mee. Misschien binnenkort ook onze
gemeenteraad? Kleine gebaren, maar het is een begin.
Denkt U er nog eens over na.
Volgend jaar hoop ik weer van de partijte zijn op ons
RamplaanÍeest.
Bedankt, wijkraad voor deze sociale happening!.
Els Toeset.

MELDT TIJDIG AAN VOOR DE
BASISSCHOOL

Hebt U een kind dat voor I oktober t988 4 jaar wordt? ln
dat geval is het raadzaam dat U dit in verband met te
venarachten plaatsingsproblemen zo spoedig mogelijk
bijde basisschoolvan uw keuze laat inschrijven.
J. van Leeuwen, hoofd Beatrixschool.

!:11,É".
rti;Ë:l
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Afscheid van "TLII"

Bakker "Tul", ofwel de familie Tullenaar d.w.z. Kootje
en Henk Tullenaar-Visser gaan na 50 jaar aÍscheid
nemen van brood en snoep en na zoveel jaar wor.dt dat
wel even wennen. Vooral voor diegenen, die al van
vöör 1937 op de Zijlweg in Overveen klant zijn, en van
wie de kinderen in de jaren zestig even" bij "Tul"
langsgingen om een Írietje te halen, tenarijl nu dan weer
hun kleinkinderen, verlekkerd door het snoep, langs-
lopen, zal het niet meevallen. Voor kleintjes zal het
afscheid nog de minste verandering brengen, want de
winkel zal op de oude voet door de nieuwe eigenaar
Judith Mein worden voortgezet. Brood èn snoep zul-
len als vanouds beschikbaar bl'rjven!
Ook de heer en mevrouw Tullenaar hebben het er
moeilijk mee, want per slot van rekening werd lief èn
leed van de klanten altijd ook öns lieÍ en leed, zoals
mevrouw Tullenaar het samenvatte.

De beginjaren

VijÍtig jaar is lang en het begin was niet gemakketijk. De
bakkerij, geleid door de vader van Henk, bestond al
enige tijd aan de Zijlweg. ln 1937 ging de winket aan de
Rollandslaan open en daar werd dan het brood
verkocht. Kootje Visser is er als winkelmeisje begon-
nen en heeÍt daar de eerste jaren in haar eentie ge-
staan omdat de eerste tekenen van de naderende
oorlog zich al aandienden. Voor Henk hield dat
achtereenvolgens in: mobilisatie, krijgsgevangenschap
in Polen, onderduiken en tewerkstelling in Berlijn.
Toen hij eindelijk terugkwam werd de buurt ontruimd
en de winkel gesloten, velen zullen zich dat nog wel
herinneren.
ln die periode werd hun eerste zoon, Jan-Robert
geboren; de bakkerij draaide loen alwelweer, maar het
brood was nog op de bon.
Tul: "Om de bakkerij draaiende te houden moesten wij
later zelÍs bomen kappen, dat gebeurde onder andere
in Elswout, bijna onder de neus van de Duitsers. Zo zijn
ook op een avond op onverklaarbaar snelle wijze alle
bomen in de Rollandslaan gekapt en onder de
bewoners verdeeld. Dat was allemaal in een halÍ uur
bekeken toen gebleken was dat er een niet geheel
eerlijke kaper op de kust was."
Na dsbevrijding nam Henk ook de wijk erbij: " Eerst
ging ik met de handkar de wijk in en later pas met een
bakÍiets."

Bakkerij dicht, snackbar open

lnmiddels breidde het gezin zich uit en werden Norma,
Marcel, Simone en Bas geboren.
ln 1960 werd de bakkerij aan de Zijlweg gesloten en
kwam het in blauw verpakte brood van Vermaat in de
winkel, het Tarvo brood, wie weet het nog? ln 1962/63
werd vervolgens in het schuurtje achter het huis de
snackbar geopend. " De eerste weekeinden gaven we
er een worstje bij kado. Pannen vol Íriet gingen er's
zaterdags over straat, want vroeger bakte je niet zelÍ.
Dankzij de hulp van onze kinderen konden wij het
redden, het was ontzaglijk veel werk, maar wij hebben
echt heel veel steun van ze gehad. Jammer dat wij er
helemaal geen Íoto's van hebben" zegt mevrouw
Tullenaar.
Na veertien jaar werd de snackbar gesloten, de winkel
was veel drukker geworden en de kinderen gingen de
een na de ander het huis urt. Alleen Norma is in de
winkel blijven werken en staat er nu ook al weer bijna
vijÍenh+intig jaar Ben heeft aanvankelijk nog een tijd de
wijk gedaan rnet zo'n elektrische kar, maar op een
gegeven moment nam hij een andere baan. Tullenaar
zelÍ was inrriddels als gevolg van een ongelukkige val
niet meer in staat de wijk in te gaan en die hebben zij
toen moeten a'stclen

Een toverbal voor een cent

Hoewel er vrceger nog twee bakkers heel dichtbij
zaten (Eichhorn en Oskamp) had bakker Tul een eigen
klantenkring en een eigen Íunctie in de buurt. Vroeger
was er het snoepwinkeltje naast de kapper, toen dat
sloot nam Tul het snoepgoed erbij. Mevrouw Tullenaar:
" Je kon vroeger voor een cent al van alles kopen en
voor een duppie een heel rolletje drop. Tegenwoordig
komen de kinderen wel met een rijksdaalder in hun
hand om snoep te kopen. Je snapt soms niet waar ze
het geld vandaan halen. Soms hebben wij ook wel
eens argwaan, maar het is ons niet altijd in dank
aÍgenomen als wij er met de ouders over spraken." Tul
herinned zich opeens de keer dat hij een jongetle
betrapte op het bezit van honderd gulden. Het joch
had die verstopt in een lucifersdoosle onder een
putdeksel en kwam zeer geregeld voor veel geld
snoep halen. " Maar mijwerd door de ouders gevraagd
waar ik me mee bemoeide; vanaÍ dat moment heb ik dat
dan ook maar niet meer gedaan!"
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Oude klanten, met wie zij goed bevriend raakten, zijn
bijvoorbeeld de heer en mevrouw Helwes. " Mijnheer
Helwes kwam altijd Sinterklaas spelen voor onze
kinderen, later heeÍt hij ze getrouwd. Hij heeÍt zelÍs
onze kleinkinderen als Sinterklaas op schoot gehad.
Ja, en dat alles maakt het best moeilijk om hier weg te
gaan. Wij hebben altijd met elkaar meegeleeÍd in de
buurt; aan de andere kant valt ons dat nu soms ook wel
zwaat. Je komt toch op een leeftijd dat je met allerlei
dingen gekonÍronteerd gaat worden," stelt mevrouw
Tullenaar.

Naar Hoofddorp

Beiden zeggen ze wel twee boeken te kunnen
schrijven over alle gekke, leuke, maar ook nare dingen
uit de buurt.
Zij gaan in Hoofddorp wonen, wat dichter bij hun
kinderen en vooral de kleinkinderen. Voor hen krijgen
ze nu eindelijk tijd. Bakker Tul en Kootje Visser laten
hun winkel in goede handen achter, in de wetenschap
dat die hetzelÍde blijÍt. Ze nemen wat aÍstand en veel
rust, maar u zull ze ongetwijÍeld nog wel eens zien in
de buurt.
W.B.

De Blinkert

ST NICOLAASCADEAUTJES

rl\,Jï

,)>a

Zaterdag 21 november, van 't0.30 tot 15.00 uur, staan
de deuren van "De Blinkert" weer wagenwijd voor U
open. U kunt er weer allerhande cadeautjes kopen die
de dames en heren van "De Blinkefi" en van de
aanleun- woningen gemaakt hebben. U vindt er

poppen en ander speelgoed, kleedjes en schortjes.
Gewoon te veel om op te noemen. Ook in de loterij
kunt U weer vele gezellige dingen winnen!
C.J.L.M. van Gendt, directrice.
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anthoudt één ding
voor kwaltteit haring

nadr:

PHILIP KORVING & ZN
Rampiaan 44 Telefoon 023 - 212133
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LAGERIJ SCHAAPER
TIPLATI 38
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'Belq ische Leonidas" bonbons

.Van de boerderij ,
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WIJKGEBOUW

Op I september is zonder veel plichtplegingen de
eerste paal de grond ingegaan voor het wijkgebouw
aan de Croesenstraat. Het werk is aangenomen door
J.H. de Wit. Aan het project werken ook enkele
jongeren mee, die in het kader van het leerlingstelsel
op de bouwplaats van ervaren vaklieden de kneepjes
van het vak leren. De bouw verÍoopt voorspoedig.

Pannebier

Woensdag 7 oktober werd reeds het hoogste punt
bereikt. Op traditionele wijze werd dit gevierd met een
borrelvoor de bouwers en de mensen die het meest bii

de voorbereidingen waren betrokken. Bij die
gelegenheid werden ook in het openbaar door de
architekl, die in opdracht van de vereniging Het
Bolwerk het gebouw heeÍt ontworpen, de leerling-
bouwvakkers en de stichting Jongeren bouwen voor
jongeren uitdrukkelijk voor hun inzet bedankt. Op de
Íoto ziet u de ruwbouw met de trotse vlag op de
dakbalken. De tweede foto toont de verheugde

Speeltuin OVERVEEN

Na een natte zomer hopen wij weer een zonnige tijd
tegemoet te gaan. U zult vast wel gezien hebben, dat
ons nieuwe clubhuis snel vordert. En daar zijn wij erg
blij mee. Want van de zomer is er in verband met de
sloping van het oude gebouw helaas van
vakantiespelen niets terecht gekomen. Wij waren dit
jaar uitsluitend op het kamp in Lage Vuursche
aangewezen. Ook nu is dit echter weer een groot
succes geworden! Het was alleen erg nat, maar dat
mocht de pret niet drukken. De kinderen hebben met
volle teugen genoten. Zij hebben heertijk gewandeld.
In de regen, om lekker nat te worden! Ook disco, allerlei
spelletjes en een bonte avond stonden op het
programma. Geweldig was het! Votgend jaar hopen wij
weer te gaan.

gezichten van de mensen van het Bolwerk en van het
speeltuinbestuur, van links naar rechts de heer De
Ridder, direkteur van het Bolwerk, de heer Platel en
mevrouw De Vries van het speeltuinbestuur en tenslot-
te de architekt, de heer Van Brugge.
Volgens de laatste berichten zal het gebouw alvoor de
kerstvakantie in gebruik genomen kunnen worden.
T.R./H.d.N.

Het nieuwe gebouw

Wij hopen dat ons nieuwe clubgebouw eind december
voor gebruik kan worden opengesteld en dat wij dan
weer met allerlei activiteiten kunnen beginnen. Zoals
met het maken van kerststukjes, met de hobbyclub
voor klein en groot, Íilmmiddagen en/of avonden,
kienen, enz. enz. Wanneer wij dit alles kunnen gaan
doen hoort U nog van ons.
U begrijpt wel dat dit allemaal veel inspanning van ons
vergt. Wij komen handen te kort!
Vandaar de vraag: Wie helpt ons uit de nood door
vrijwilliger/ster bij ons te worden? U kunt U opgeven
door nr 25 77 60 te bellen. Het is echt leuk werk!
Tot ziens!
Het bestuur van de speeltuin "Overveen",
Chr. de Vries W.PIatel.
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Kabeltelevisie
Electriciteit
Gas

303 650
303 750
303 850

NIEUWE
STORINGS.TELEFOONNUMMERS

ENERGIEBEDRIJF

Het Gemeentelijk EnergiebedrijÍ heeÍt ons gevraagd
zijn nieuwe storings-teleÍoonnummers in de wijkkrant
te publiceren. Hier volgen zij:

Storing in de aansluiting van:

Hondepoep

Eindelijk is het zoverl De gemeente gaat -zoals U

trouwens ook in de plaatselijke bladen hebt kunnen
lezen- het probleem van de hondepoep doortastend
aanpakkenl Dat de wijkraad verheugd is over dit besluit
behoeÍt geen betoog. Hoeveel keren werd er in de
afgelopen 1a'er dcor middel van de wijkkrant geen
beroep op :a londebezitters gedaan hun hond zo uit
te laten dai re ri;urt geen hinder van veronlreinigde
straten zcu c'Cs."'inden. Dit heeÍt echter iot geen
enkel resuLta:: Ee e d Het grootste deel van de
hondebez i:e.s : ,'rit - h.e onbegrijpelijk dat ook is- nog
altijd niet . :? r en *at v'oor overlast hondepoep
veroozaah :- ral het !'co' de bestrijding daarvan op
hun mede'r:'- ': aankcrt
Hoewel ce: s:-ss e daarcu'er r:g rriet is aÍgerond, ziet
het er naa: - : ral het Ramplaari.,rr,'a(ier, zoals al eerder
werd aan3:. :^J gd inderdaad als proefwijk zalworden
aangeweze- ir ook dit stemt de wijkraad, gezien het
vorenstaa::: - ieraard tot vreugde. Hoe deze actie
precies ze ,.':oen staat overigens nog niet helemaal
vast. C'cr, :.)':.:r zal bij de gemeente, aan de hand
van eer ' ::: ;::iield "Aanpak overlast hondepoep"
nog w3'c:^ ;:: ssussieerd. Van de resultaten van
deze d s:-s: . :en "open discussie", die zo enigs-
zins mc;: - ,::' eCereen toegankelijk zalzijn) hopen
wij U ;r, -: .: l:ile wijkkrant op de hoogte te kunnen
stellen
E.H.

Lostste nieuws:
drogisterij b,liift nag gesloten

ïen+l d*e ktmt'rl nur3en*eg kJn'rri* heteil':tons
fel beiEfrt tri 'lnorplohelinge pnablenren in de
pí!cË- dxe vun de avernutne het l'relclss
t.lrys*hi§< nr:g erriqe lijri eol duren voorde her
Bícrrt,Je r*Eqisterij 'r+eerisl k;nnerr cpren. Wij
l4err,+xrhenr Ërl vEL-lrdE voonie@en hr de
buri'*:t irei str*rrll'ror.lt-'i uun h'frlE drss:td ziin.
l-{ .{ lJ

S PC RTACTIVITEITEN

l,e 3:*:enteiijke Dienst Spcl- en Jeugdzaken te
F,aa' :- geeft drie keer per jaar een "Recreatie-lnÍo"
uit l: aaiste lnfo bevat een scnat aan gegevens over
spcr-'ia:: . e ten op allerlei gebieC ook voor lichamelijk
en r':i'srardelijk gehandicapten Mogelijkheden voor
de laaisr:r' zijn er te over. Zo worden er rolstoeldansen
georgan,seerd ,is er een instuiÍ voor mensen met m.s.,
tenn s ',,ocr doven, sport voor mensen met
rugklachte n schaatsen en een instuiÍ voor
ve rst and e 1 ii k g e h andicapten, voetbal voor ve rstandelijk
en lichameiijk gehandicapten, enz. enz. Deze lnÍo is de
aandacht meer dan waard. Zij is kosteloos verkrijgbaar
bij o.m. het V V V kantoor op het Stationsplein en alle
kantoren van de Nutsspaarbank.
E.H.

Storing in eigen installatie, toestel oÍ apparatuur dient
door de erkende installateur verholpen te worden.
Alle slóringsnunrmers zijn dag en nacht bereikbaar voor
het melden van storingen; alleen kabeltelevisie
schakelt na kantoortijd over op een inspreekband.
Deze band wordt regelmatig door de storingsmonteur
aÍgeluisterd.

VRIJWILLIGERSWERK MET
KINDEREN

De Vrijwilligerscentrale vestigt de aandacht op het door
haar georganiseerde vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op
vrijwilligerswerk met kinderen. Zo worden er onder
andere vrijwilligers gevraagd voor het werken in
peuterspeelzalen.
Dan zijn er ook speel-o-theken, hetgeen verband
houdt met het uitlenen van speelgoed. Men kan zich
ook bezig houden met het regelen van de aankoop
van speelgoed en zelfs met de administratie. Soms
wordt het speelgoed indien nodig gerepareerd en
schoongemaakt. Overigens zij ook de buurt- en club-
huizen actieÍ in het vrijwilligerswerk met kinderen.
Dit is maar een greep uit de vele vacatures die de
vrijwilligerscentrale te Haarlem heeÍt op het gebied van
werken met kinderen. Zij heeÍt nog veel meer vaca-
lures, op allerlei gebieden. Voor meer inÍormatie kunt U
dagelijks, van maandag tot en met vrijdag, binnenlopen
van l0 tot 4 uur. Adres: Zijlstraat l0 zwart, teleÍoon 31 48
62.
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UW ECHTE BAKKER

Nagtzaamstr. 12
van Zeggelenpl. 95
Engelenburg 78
Ramplaan 52

tel 354902
tel 350700
tel 353437
tel 241 053

Openingstijden:
Maandag Vm/ Vrijdag

8.30 - 13.00 u
14.00 - 17.30 u

Taierdag
8.00 - 16.00 u

@tlu
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Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Cenhale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,

§lX,ASd (amu

I«nscn
,ï-aag wilÍilend otÍerte

@zr
Nmrderïrxbrdaan 26
2Oí5HK FbaÍlem
feieiconOE-2a62OB

t,lmrderTrindqdaan54
20l5HLHaarbm
Telefoon AA-X8M
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PUnqker
groente.fruit

Romptoqn 42

Zijtweg 115
(o
o
Ea
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qD. der tind.n & Z"aan
Aannemerc vsn íoltauÍrtle- onderhouda.

en nleuwbouwwerkon

Àfhangen van ramen err §euren
Betonwerk
Constructiewerk
DakreparatLes
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bouwen

Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng
Jaarlljks got€n schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambrlserlngen naken
Metselwerk
Nler:ne eloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook npelllJk werk
Rlole r1 ng vernlèr:wen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Ultblkken van voegmrerk
'toegen van gevels
tr rn d.be t lnune rln gep/uandl so I at le
X .net kerstmls werken we nlet
IJr eren konstruktÍee
ZoI ierg lsoleren

H.ndrtk Roozonlon 25

20tSJM Hmrlom
Tol. 023 - 2.t 13l0

Wrtrgncht Ètrd.
2Ol3ZN Horlom

T.l. 023 - 3t ,6.14
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