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Het was vorig jaar op 8 december de eerste sneeuw van de afgelopen winter, die wij
als voorplaatfoto voor de kerstkrant konden gebruiken dankzij Fotopersbureau Poppe
de Boer . Het bleek meteen ook de laatste sneeuw van die winter geweest te zijn.
Daarom dit keer van hetzelfde bureau en van dezelfde sneeuw nog zo'n prachtige
prent vol stemming. Het blifft inderdad een feit, de omgeving van het Ramplaankwarlier
is prachtig! Het silhouet van de lage (l) bebouwing valt weg tegen de achtergrond van
de bossen. Dit beeld van harmonie van wonen en natuur ís het meer dan waard om
met zorg omringd en behouden te worden. HdN
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Halen wii de tien iaar ?
Het Ís weer zover, het jaar is om. Negen jaar wíjkraad heeft het Ramplaankurartier achter de rug. Jaren met ups
en downs, mel legenvallers, maar ook met successen. Een van die successen is de wijÉkrant. Het kost
gelukkig zelden moeite om hem vol te krijgen, want vaak zijn er bewoners die een oÍ andere bijdrage
schrijven en zo de taak van de redaktie verlichten. De inhoud van dit nummer getuigt daar duidelij*v'an.io
duidelijk zelfs dat er voor het traditionele uitluidende woord van de voorzÍtter Oeie feór maar weinig ptaats is.
Dat komt goed uit want het alleöelangrijkste clat er dit jaar te melden vatt, namelijk de vorderingen àangaande
het bestemmingsplan voor het tuinbouwgebied staan elders in dit nummer. Het was werkelijkien haà onder
onze riem, de geweldige opkomst en de reële manier van diskussiëren van een groot aantal van de
aanwezigen bijde hoorzitting in november.
ook op deze plaats willen wij al degenen die aanwezig waren bedanken.

FEDACTIE

-,:r,e Blansjaar
,',-nnie Bartlema
3:c Heijnes

tTï-JKRAAD

, : :'u rlter Hans den Nijs:. ,.rzitter Bob Meijtis
S:::e:aresse BepHeijnes

Ramptaaó 9:= - ^ rgmeester euint Mul

3,] B ENHULP

Sombere aspekten

Maar kunnen wij niet alleen maar blij en dankbaar zijn.
Andere kwesties stemmen ons somber. De druk vanuit
de tennisbaan op de kwetsbare omgeving is nog even
groot als vorig jaar. De gemeente wees de lichtmasten
aanvraag nog niet aÍ oÍ er werd een nieuwe, nauwelijks
andere ingediend. Het ziet er naar uit dat deze ook niet
veel kans maakt, maar het blijft vervelend om te moeten
merken dat het streven naar zo duidelijk niet wenselijke
ontwikkelingen in de kwetsbare rand van Elswout iedàre
keer opnieuw de kop op steekt. ln deze krant kunt u ook
een ingezonden stuk aantreÍÍen waarin met zorg over de
toestand van en in Duinvliet wordt gesproken. De wijkraad
deelt díe zorg.

Een meer algemeen punt van ontevredenheid zien wij
echter in de geringe mate waarin de bewoners van onze
buurt echt aktieÍ mee wíllen doen met allerlei aangelegen_
heden die de woonomgeving en het woonklimaai ne[ret_
Íen. lk denk aan het diepe dal waardoor de speeltuin
rnoest gaan voordat er eindelíjk een paar mensen bereid
gevonden werden om de handen uit de mouwen te
steken. Díe zijn er nu lenminste, harteliik welkom en veel
sucpQS.
De animo om vakatures te vervullen in de wijkràact, ctaar
zijn er een aantal van, vergist u zich niet, is zeer klein. Dat
kan niet zo blijven, een aanlalvan de huidige leden gaan
aan hun tiende jaar beginnen, en dat is abàobut geioeg
geweest. Niet alleen omdat zij moe zijn, maar zeker ook
omdat de zaak ondanks de goede bedoelingen toch een
beetje vastroest. ledereen zal het er mee eenl zi;n dat dat
in ieder geval een slechte zaak is. Doe erwat aant

Opnieuw de eetclub

Tenslotte wil ik in dÍt verband terugkomen op een oproep
in de vorige krant, en wel die met Oe vraai oà
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Lmtstc nieuwe

CIndanlcs ontkenningen

S BB sntmantelt hoerderii

ïerwrji deze kant ai bii de *ukker had moeten

ziin bereikt ons alarmerend nieuws uit Ëiswout.

Dond«dag 9 december werd aan boer Bert Huis

van de boerderii van Elsryout, die zelÍ

pasoneelslid is van Staats Bos Beheer, mede-

gedeeld dat hii per 1 ianuari aanstaande (l)

wordt overgeplaatst naar een bureaufunclie

elders in het land. Dat betekent dat nagenoeg

met onmiddellíike ingang het funclioneren van

de boerdcrii zo goed als onmageliik wordt. Op

onze herhaalde wagen naar de opvolging van

de familie Huis kegen wii narneliik uitsluitend

negàtieve reakties: er is niet bekend wie de

opvolgr is, de verzorging van de koeien werd

op stel en spong overgedaan aan e§n van de

andere prsoneelsleden van SBB ter plaatse,

die damoe in het geheei geen opteiding had

ontvangen.

Yerbiiuterd en boos

Zo is onze stemming samsn te vafien. Wii voelen

cns bovendien be*ogen. Nog geen trYee weken

geieden werd door §BB een ove+leg over de

toekomst van Eisrrout en de boerd«lj
georganise«d met aan een aantal Eoeperingen
van omwonenden (waaronder de wiiki'aad) en

ver,enigungen als Ons Bloemendaal. Gedirenoe
dat uren durende ovrleg werd aan de

deelnemers de uit*ukkeliike verzekertng geqe-

veruo§ van pagina 3

medewerking aan een eetclt,b in het wiikgebouw. Het
resuttaat van die oproep was minirnaal en dus bijzonder
teleurstellend. ln deze kersttiid met de traditionele
aandacht voor de gezelligheid rond de maaltijd lijkt het
ons op zijn plaats om op deze oproep nog eens uit-
drukketijk te wijzen. Bent u geïnteresseerd in deelname
aan het bereiden en nuttigen van een eenvoudige

ven dat vocrloprg geen besiutten genomen zou-
den worden die het hurdige oÍ het toekomsttge
lunktloneren van de boerderij in het gedang
zouden kengen. lYeliswaar is een pincipe-
besluit genornen CIm per 'l ianuari 1990 rnet de

exploitatre van de boerdril te stoppen, matr
SBts slelde zich in het overleg, -naar nu blijkt

slechts v00r de sehone schiin-, open voor
alternatieve mogeliikheden die vortzetting van

het boerenbediiÍ mogeliik zouden maken. Tot
daarover zou ziin besloten, en dat kon nog wel

eveR duren, z0 werd ges'teld, zouden geen

onomkeerbare maafegelen worden genomen.

Het heeft er alle scniin van dat de rnensen die Hj
het overleg betokken waren, hun tiid beter
hadden kunnen besteden. Wii kunnen het op zo
korte terrniin overplaatsen van de huidige bor,
aonder dat in ziin opvolgng is voorzien, alleen
sen ?eer ernstige en zeer moeiliik omkeerbare
*tap elen in een nauwelijks meer sluipende,
rllaar hoilende ontmanteling van het boeren-
i:e*i!f op Elsvrout. Wii hebben de grootste

nnoelte cm van de Eoede fouw van de
§B$mensen, die voor deze Eang van zaken
verantwoordeliik ziin, ovetuigd te blijven
'",ilii hebben de dnektie van het Staats Bos
Beireer van deze kwaliike zaak op de hooEe
gesteld en kunnen met u alleen hopen dat op

hoog niveau de zaak in het rechte spoor wordt
gekacht. 

Hans den Nijs

rnaaltijd, éénmaal per maand, belt u dan met Anneleen
Drent, tel 24 05 67.

En na dat teleÍoontje wenst de wijkraad u van harte een

gefrukkig en gezond 1989
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lngezonden brieÍ

Aan de bezoekers van het landgoed Duinvliet

- :r'bij doen de bewoners van Duinvliet een beroep op
a e bezoekers van het landgoed Duinvliet. Duinvliet
":rxeert namelijk de laatsïe jaren in een steeds siechter
,,,: i'dende staat. Enkele jaren geleden was Duinvliet noE
:a:likulier bezit. Orn het te behouden is het door de
; ;enaren overgedraEen aan staats Bos Beheer en niet
ian een comrnerciële koper. Duinvliet heeft namelijk een
-. eke Ílora en Íauna, die in veeÍ opzichten aileen nog
-aar in delen van Zuid-Limburg terug te vinden is. Zeer
, eel mooie, beschermde planten kwamen in grote
'oeveelheden voor. Ook was er een enorme verschei-
:erheid aan vaak zeldzame vogels te vinden, die in de
a',,,'isselende begroeiing broeden en hun voedsel
::eken.
*: aas rs er veel verloren gegaan door de steeds groter

",:'Cende recreatiedruk. Veel mensen houden zich niet
-:er aan de paden en lopen kris kras door het bos,
,., a:rdoor de unieke ondergroei nu al bijna verdwenen is.*: 

. eel loslopende honden verstoren de rust, vernieien
:: ,:ndergrond en verjagen de vogels en de kleine
i::gdieren.

tl,ilotorcross en siuipnoute

l: ,,roeger nog veel voorkornende hazen, koni.inen,
'a:anïeR en houtsnippen zijn dan ook al lang van tiet':^:el verdwenen. Ook wordt er vee! hout, dat nuttig is
: : Sescherming van dp bodem rneegenomen en zelÍs
:: - :ei. duidelijke reden omgezaagd.
r.':i:rcrcssers en crossÍietsers hebben Duinvliet ontdekt;- :'cssen er niels ontziend doorheen.
, :. mensen steken in het voorjaar grote hoeveelheden
,.^ ie zeldzame en beschermde planten uit oÍ plukken-: :=loos de bloemen af "

laa:naast is Duinvliet steeds meer een sluiproute
;=,,,;r,Jen voor auto's, dit ondanks de duidelijk zichtbare
:: -l:r' 'Verboden Toegang',.
I : a les heeft tot gevolg dat dit unieke stukje natuur,
iq3à-;àft iedereen tot in lengte van jaren zou kunnen
l:- :::n, zeer snel verpaupert en Sleeds gemakkelijker
:':: zal worden voor de op de loer ligEende
r'r.iriot'ilwikkelaars. Wanl waarom zou je Duinvliet als-=:--rg:bied over een aantal jaren noE behouden als er
:: :- ', eis meer van over is!!!
S-a.' l:,s Beheer zegt eí" niets aan te kLlnnen doen.t,r::":;: en treífen is te duur en er is ook sinds de
: . ;':'e:^'. zo goed als geen onderhoud meer aan het
:': ! _^.: .:gd door het SBB.

men hier op Duinvliet dan ook níets rneer te verwachten.
Het is te vergelijken met: van een goed .huis de
dakpannen aÍhalen en dan na een paar màanden zeggen
dat het huis van binnen is weggerot en maar moet
verdwijnen.

Herstel mogeliik

Zo gaat het nu. Wij kunnen er echter nog wel wat aan
doen door met z'n allen er bij betrokken te zijn en de
verloedering te voorkomen, door bijvoorbeeld niet meer
kris kras door het bos te lopen, honden zo veel mogelijk
aan de lijn te houden (er ís een enorme speehrveide waar
ze heerlijk kunnen rennera), niet meer met gernotoriseerd
vervoer er doorheen te rijden, en bovenal, de nog
resterende plahten te laten slaan. Op deze wijze zullen
de paden weer wat smaller kunnen worden, zoals ze
waren, en zullen de vele sluipweggetjes weer verdwijnen.
Op deze manier zullen we ook weer ailemaal nog jaren
kunnen-genieten van al de verschillende seizoenin die
op Duinvliet zo prachtig tot uiting komen en mísschien
kunnen we dan ook het volgend jaar alweer genieten van
de vele Lelietjes van dale, Bosanemonen, Vooryaars_
hyacinten, bloeiende Daslook en Vocrjaarshelmbloem.

P. Kan, tel 24 38 48

h*aschrift van de redaktie:

F SEB '*iilen ze van alles aÍ dat niet direkt getd oplevert.
Frcel ioor naruur en authàniÈt;;Ë;;i, in dit disrrikt

E-.ï_r_.I te, zoeken. Zelfs de monumentale boerderij
tEt b rnen het nieuwe beleid van SBB al moeten
trFï als tunktionerende boerderij en wordt nu dan ook
FEtF r; beetje onttakeld en aÍgebroken. Van SBB hoeft

l-l,et is ook de wijkraad opgevallen dat het de taatste tijd
niet goed Eaat met Duinvtiet. Wijdeten dan ook de groie
zorg «Jie blijkens cJe bovenstaande brieÍ ondei de
bewoners van Duinvtiet heerst. Dit neemt niet weg dat wij
het niet met alÍe aan SBB gedane venrvijten eens kunnen
zijn Vanuit de wijkraad is jarenlang met hulp en onder
leiding van rnensen van SBB onderhoud in Duinvliet
Eedaan door een Eroep van vrijwilligers. Het lijkt er sterk
op dat rnet het staken van deze werkzaamheden ook
ander onderhoud op een (te) taag pitje is gezet.
Wíj vernamen kclrigetetÍen van SBB over verschillende
maatregelen die tot een betere toekomstveruvachting
voor Duinvliet rnoeten leiden. AÍsluiting voor doorgaanà
gërnotori$eerd verkeer is er daar een van. Wij zuÍen in
kornend overteg ook opnieuw en uitdruk'ketijk de
noodzaak voor bescherming van de grote waarden van
het landgoed naar voren brenEen en ook weer het nut en
de pos it ievë u itstrating van vrijwill igerswerk be nadrukken.
ln ieder geval wil de wijkraad ieOeieen de goede raad van
{9 ne.gr Kan heet bíjzonder onder de aan"dacht brengen.
Àls wij als pubtiek btijk geven het landgoed op waarde tekunnen scl:attëfi, dan zal al veel uai Oe d'reiging zijn
afgewend!

Hans den Nijs
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Massale opkomst bij hoorzitting

Bewoners in grote lijnen akkoord

Een buitengewoon grote belangstelling bleek er in de buurt te zijn toen op B november
de lang aangekondigde hoorzitting over het Ontwerp Bestemmingsplan voor het
Tuinbouwgebied werd gehouden. De grote zaal van het Kerkelijk Centrum was veel te
klein om alle belangstellenden een goede zitplaats te kunnen bieden. Naar schatting
tussen de 120 en 140 mensen waren gekomen om de uitleg van de ambtenaren van de
werkgroep en de verantwoording door de wijkraad van zijn standpunt te horen.

lndienen van bezwaren

De heren Kampmeijer en Kuiper, respektievelijk van de
afdelíngen Stadsontwikkeling en Fluimtelijke Ordening
gaven uiteenzettingen ovqr de inhoud en de verdere
procedure van het Ontwerp. Vooral aangaande de
procedure is het wellicht nuttig nog eens een korte
samenvatting te geven. VanaÍ de vergadering was het
mogelijk om bezwaren tegen het plan bijde werkgroep in
te dienen. Wanneer u dit leest is deze mogelijkheid
vooöij, maar binnenkort, d.w.z. waarschijnlijk in Íebruari
wordt het Plan oÍÍicieel ter visie gelegd. Als dan zou
blijken dat aan uw bezwaren niet of niet voldoende is
tegemoet gekomen, bestaat er opnieuw de mogelijkheid
om bezwaar aan le tekenen. Mocht ook dat niel helpen,
dan kunt u tegen de afwijzing van uw beataren bij de
AROB rechter in beroep gaan. Pas als die een uitspraak
zal hebben gedaan, gaat het Plan naar de provincie, die
op haar beurt een inspraak/bezwaarronde zal
organiseren. Laten wii hopen dat deze lange weg van
bezwaar en beroep niet nodig zal zijn en dat in de
komende versie de gemeente voldoende aan ieders
wensen zal zijn tegemoet gekomen.

Vragen over bedrijÍsgebouwen

Na de ambtenaren gaven de vooaitters van de wijkraden
van Oosterduin en Ramplaankwartier hun mening. ln de
vorige krant hebben wij onze voornaamsle bezwaren al
opgesomd en toegelicht. Na de koÍÍiepauze, die door de
grote opkomst een aanzienlijke uitgavenpost werd,
volgde een uitgebreide vragenronde en diskussie.
Daaóij werden nu eens aan de ambtenaren, dan weer
aan de wijkraad kritische vragen gesteld. De meeste
vragen spitsten zich toe op de mate waarÍn door de
bedrijven binnen het gebied nog verder bebouwd zou
mogen worden. Aanwezige tuinders pleitten voor meer
mogelijkheden, tenrijltegelijk menigeen zich bleek aÍ te
vragen hoe groot een bedríjf als de Íirma Thoolen nu
eigenlijk ín de ogen van de gemeente zou mogen

worden. Ook de verkeershinder van de grote vracht-
wagens in de zomer en de vele personenauto's, die de
tennisíunctie van de hal in de winter met zich meebrengrt
werd daarbij onder de aandacht van de werkgroep
gebracht. ln het bestemmingsplan wordt tezake een
onderzoek door deskundíge instantíes aangekondigd on
die omvang objektíeÍ vast te stellen. Wij hebben
uitdrukkelijk gevraagd om dat onderzoek ook zo snel
mogelijk uil te laten voeren.

Nieuwe paden?

Veel aandacht kreeg het voorstel om delen van het
gebied (bete4 voor wandelaars toegankelijk te maken
Dat de wíjkraad daaöij voorstander zou zijn van hd
aanleggen van brede geasÍalteerde paden berust op een
misverstand. Een zo landelijk mogelijke wandeling over
eventueel onverharde paden staat ons veel meer voor de
geest. Overleg met de eigenaren van de grond zal ook
daarvoor in ieder geval noodzakelijk zijn. Om verder
misverstand te voorkomen hebben wij in onze reaktie aan
de werkgroep daarover nog eens duidelijkheid proberen
te geven.

Standpunten van Wijkraad

Naar aanleiding van de vergadering hebben wij namelijk
opnieuw aan de werkgroep onze mening geschreven"
Hieronder laten wij nog eens de meer algemene puntep
volge n:

"De vergadering werd door ruim honderd belang-
stellenden uit de lwee meest betrokken wijker:
(Ramplaankwartier en Oosterduin) bezocht. Duidelifr
werd overigens dat ook een aantal bewoners van de
Lorentzkade aanwezig was. Het spreekt voor zichzetÍ dd
zij grote betrokkenheid bij de tandschappetijke waarden
van het gebied voelen.
ln grote trekken kon de grote meerderheid zich vinden in
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het Ontwerp, zoals ook wij dat bij brieÍ en tijdens de
vergaderingen reeds deden. Toch blijft er nog een aantal
punten waarop bijsteiling o.i. noodzakelijk is.........

RekreatieÍ rnedegebruik

Tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat de
grondeigenaren níet zonder meer hun medewerking aan
de ontsluiting zullen geven. Wil stellen voor dat, kort
nadat het Beslemmingsplan zal zijn vastgesteld, door de
gemeente, in samenwerking met de wijkraad, Íormeel
overleg met de belanghebbenden wordt geopend. Ons
staan uitsluitend wandelpaden voor ogen, de kosten voor
verharding e.d. zullen derhalve laag kunnen zijn.
Het Marcelisvaartpad moet zo spoedig mogelijk weer in
zijn oorspronkelijke staat worden herstetd. Dit tíikt ons niet
aÍhankelijk le hoeven zijn van de vaststelling van het plan.
Wij zijn voorts van mening dat van gemeentëwege
financiën voor deze ontwikkeling moelen worden vrij-
gemaakt. De Íinanciële paragraaÍ staat in geen
verhouding tot de doelstelling van het Plan.

Vlaamse weg

Gezien het belang van de Vlaamse weg met name voor
het rekreatieve íietsverkeer zijn wij van mening dat op
korte termijn van hel snelverkeer gescheiden Íietspaden
moeten worden gerealiseerd.

De kontrole op de naleving van de
bepalingen van het Plan

Gezien de druk op het gebied in het algemeen (wij
herinneren in dít verband aan de opmerkingen van de
heer Willemsens), maar zeer zeker ook gelet op de
ervaringen van de wijkraad van de afgelopen jaren, zijn wij
uitdrukkelijk van mening dat de nalevíng van de
bepalingen bijzondere aandacht vereist. Tegen veel van
de illegale ontwikkelingen, die de laatste jaren hebben
plaatsge\ronden, zijn pas maatregelen genomen nadal de

Rampertie

,i'oonruimte omgeving Ramplaan gezocht door vrouw
. an 54 jaar, werkzaam in de gezondheidszorg" Genegen
-ard en spandiensten te verrichten.

"1:vr 
E.K" Visser, tel. 31 g3 10, toestel441.

wijkraad de desbetretfende dienst van de gemeente op
de Íeiten had geattendeerd. Deze klikspaan{unktie,
modieuzer ook wel piep-Íunktie genoemd, behoorl o.i. zo
veel als enigszins mogelijk is te worden vermeden.

Enerzijds onstaat gemakkelijt< in de ogen van het publiek
een soort burgerwacht-idee, anderzijds ieidt de situatie
tot volstrekt ongewenste en ook beslist ongerecht-
vaardigde gevoelens van (het is niet overdreven om dit te
stellen) hàat en wraakzucht bij de "aangegevenen"
jegens de aangever, de wijkraad. Met name de laatste
maanden zijn hiervan enkele vervelende voorbeelden
aan de orde geweesl. Mocht deze situatie niet
verbeteren, dan zou op korte termijn voor het
functioneren en het voortbestaan van de wijkraad rnoeten
worden gevreesd.
Wij ontkomen er dan ook niet aan om nogmaals
uitdrukkelijk te stellen dat het voor een goede
handhaving van de bepalingen van het Bestemmingsplan
absoluut noodzakelijk is dat van gemeentewege perio-
diek door daartoe bevoegde ambtenaren een schouw
wordt gehouden. Twee maal per jaar lijkt gezien de
ervaring de eniEe redelijke termijn."

Tol zover onze brieÍ. Aan het slot van deze b,eschouwing
wil de wijkraad nog eens iedereen bijzonder bedanken
voor zijn oÍ haar komst. Het Íunktioneren van een wijkraad
valt oÍ staat met de belangstelling, noem het participatie,
van de bewoners. Dat u in zo grote getale bent gekomen
heeÍt ongetwijfeld positieve eÍfekten. Niet allen voor ons
zelÍ omdat wij ons nu weer gesteund weten door velen
van u, maar ook voor de ambtenaren. Voor hen is het van
belang van nabij de respons en de achterban van een
wijkraad mee te maken.

Bovendien hopen wij dat zo'n vruchtbare bijeenkomst als
deze belangstellenden zal rnotiveren om aan het
wijkraads- werk mee te gaan doen: wij hebben enkele
vakaturesl 

HdN

Rampertie

Woningruil

Aangeboden wordt een eengezinswoning met S kamers,
tuin, groot dakter"ras in Molenwijk. Wie wíl deze mooi
gelegen hoekwoning ruilen tegen een kleinere woning?
Uw reaktie op teleÍoonnr.33 74 44.

G ifte n

Wij werden verblijd met een tweetal giften, te \#eten Í AS.__
van de heer E.W. ten B. en Í 25,- van de heer H.!_. Onze
hartelljke danki

Rampertie

"' 
zceken een lieve oppas voor onze baby (4 maanden),

- ::-r-.nden per week (ma. - wo" - vrij.).-: :':on 24 00 87.



KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEBDE ZAKEN IN HAAHLEM E.O.

Deze mogeiijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie

Reeds 26 jaar een begripl

Voor inlichtingen: U.l.C. Jutianataan 108
2015 JV Overveen. Tel. 27 11 1B
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onthoudt één ding
voor kw'aliteit haring
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PHILIP KORVII{G & Zl{
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Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
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De proef van de gemeente om onze wiik schoon te
maken en schoon te houden van hondepoep, is nu bijna
twee maanden aan de gang. Uit verschillende reacties
van wijkbewoners valt op te maken, dat de proeÍ haar
eerste vruchten begint aÍ te werpen. Op sommige notoire
uitlaatplaatsen is de overlast hondedrollen aanmerkelijk
afgenomen. Daar kunnen we -of liever gezegd daar kunt
U- trots op zijn. Maar dat is helaas nog niet overal in de wijk
zo. We ziin er tot nu toe dus nog niet met de
schoonmaakactie.
Zoals U misschien is opgevallen, zijn bij de toegangs-
wegen tot de wijk de borden "Verboden voor honde-
poep" vervangen door borden met de mededeling:
"RamplaankwaÍier proefwijk. Aub geen hondepoep op
de sloep". Deze aanpassing was nodig omdat het oude
bord door sommige mensen werd begrepen als
"Verboden voor honden". Dat is dus niet zo. Honden
mogen wat de gemeente betreÍt overal komen, ook in de
plantsoenen, zolang de poep maar meteen wordt
opgeruimd oÍ in de goot wordt weggewed<t.
Voor dat opruimen heeÍt de gemeente verschillende
hulpmiddelen GHATIS beschikbaar gesteld.

Dat zijn:
- de dog-po, waarmee U de uitwerpselen kunt

opvangen of van de straat opnemen, om ze ver-
volgens thuis door de WC te spoelen;

- de zakjes met opdruk "l love my dog", waarmee U heel
hygiënisch en zonder enig risico van vuile handBn het
product van uw hond eenvoudig kunt opnemen en in
de bakken deponeren die de gemeente daarvoor
speciaal heeÍt neergezet en die om de twee dagen
worden gelegd;

- het schepje dat geschikt is om de poep - als deze per
ongeluk niet in de goot is terecht gekomen - daar
alsnog in te leggen.

Stoute, maar schone schoenen

Tot nu toe hebben nog niet zoveel mensen van deze
attributen gebruik gemaakt. We hebben er ten minste
nog maar weinig aan de wiikbewoners kunnen uitdelen.
Misschien hebt U allemaal zelf een schep oÍ dog-po
aangeschaÍt. Dat hoeÍt niet, want die ziin dus gratis aÍ te
halen op onderstaande adressen. En schaamt U zich niet
om met zoiets over straat te gaan. Wanneer maar een paar
van U de stoute schoenen aantrekken en net als wij met
bijvoorbeeld de schep de hond uitlaten, dan volgen er zo
meer en staat daar binnen de kortste keren niemand meer
van te kijken. Bovendien werkt u zo mee aan de
verbetering van het imago van de hond en zijn bezitter.
Ten slotte valt ook nog te vermelden, dat onze actie in het
Ramplaankwartier ook buiten de wijk bekendheid gaat
krijgen. Onlangs werden we benaderd door hel

Nieuws van het "Hondepoep-front"

11

wijkcomité van Haarlem Noord, waar een víjftigtalbewo-
ners, merendeels hondebezitters, spontaan iets aan de
hondepoep wilde doen. Bij ons kwamen ze een grote
hoeveelheid van bovengenoemde spullen halen.
We zien de loekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet
en zijn van plan om in samenwerking in januari 1989 met
de gemeente een enquete over onze actie onder
hondebezitters te houden. Wij houden U nader op de
hoogtel
Ondertussen hopen we dat U nÍet zult schromen eens bíj
ons langs te komen (bv na de boodschappen) om de
verschillende spullen te bekijken en uw suggesties en
commentaar te geven. Ook kunt U ons gerust eens
bellen als U reacties op de actie witt geven.
Wij wensen U allen een hele prettige Kerst en het
allerbeste voor het volgend jaar.
Met vriendelijke groeten,
Paula Bremmers Annemarijke Chabot
Ramplaan 60, tel24 08 59 Ramplaan 53, tel 24 S0 0S
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Kinderkerstverhaal

24 december, drie uur 's middags

"Daar is dat hondje alwéér !" roept Jaap van nummer 18.
Samen met vader draagt h'lj de kerstboom het tuinpad op.
"Welke hond. Au", moppert zijn vader; de naalden van de
boom prikken in zijn gezicht. "Zo'n kleintje, met een
krulstaartje," antwoordt Jaap. Tussen de takken van de
boom kijkt hij nog eens achterom. "Zie je wet, wéér in zijn
eentje!" Maar zijn vader zegt: "Duwen, joh." En samen
schuiven ze de kerstboom schuin omhoog de voordeur
door. Jaap is al acht, er gaat dus niets mis.

"Twee kerststollen, een pak rode kaarsen, nog wat
postzegels..." mompelt mevrouw Willems van nummer
24. Ze krabbelt snel op haar boodschappentijstje en kijkt
afwezig naar buiten. "Hee!", ontdekt ze dan, en ze gaat
wat meer rechtop zitten. "Ven wie is dat hondje toch?"
Da's nou al voor de derde oÍ de vierde keer dat hij hier
rondsnuÍÍelt. En nóóit iemand erbij. Van wie is ie dan
toch? Grappig beest trouwens, met die Ílapoortjes......
kerstservettenl" Ze buigt zich weer voorover en schrijÍt
verder.

"Een koel Mamma, kijk! Een koe!" De moeder van Josje,
op nummer 22, schrikt. "Hè? Wat? Een koe? Hier in de
straat?!" Ze kijkt naar buiten en schiet in de lach. "Welnee,
mallerd, da's een hondje. Een koe is óók wit met zwarte
vlekken, maar die is véél groter, hoor. En wat doet de
koe? Boe! En wat doet het hondje? WaÍ! Luister maar!,'
Maar het hondje blaÍt niet. Jammer. Josje kijkt hem na tot
ze hem door de hoge heg van de buren niet meer zien
kan. Dan knabbelt ze verder aan haar kerstkransje.

"Aíl Kazan, aÍ1" Maar Kazan, op nurnmer 24, staat juist
rechtop, de grote voorpoten op de vensterbank. Hij blaÍt
enthousiast. Nieuwsgierig kijkt John naar buiten. O, die
hond weer. Hij grinnikl. Eerste van een nieuw ras - en
Kazan ziet dat wel zitten, ja. "Kazan, àf! Weg bij dat
kerststukje, àí!"

Zeven uur 's avonds

"Dat hondje, pap," begint Jaap op nummer 18. "Niet
volle mond, Jaap," bromt z'n vader. Jaap slikt, en
verder: "Die hond, hè, van wie krijgt ie nou eten?,
vader veegt zijn mond af. "Geen idee, Jaap,,' zegt
"toe, eet eens door." Jaap luistert even. Dan haalt hij
schouders op, en prikt een aarCappelaan zijn vork.
Buiten jankt en hondje.

Op nummer 26 staat juÍÍrouw van der Hek voor het raam,
de armen over elkaar. Ziezo, 't ziet er allemaalweer netjes
uit. De ramen blinkend schoon, de tuin winterklaar, het
grindpad netjes gehad<t, de bladeren weggeveegd, het
tuinhekje dicht. En natuurlijk de kerstboomtichtjes buiten
in de tuin, Ín de boom: keurig zo, dit jaar géén vieze
naaldentroep in haar nette kamer. Alles is, zoals het hoort.
Maar plotseling verstijft ze. Wat gebeurt daar ?l "Bah!
Bahl Wègl Bah!" Zo snel ze kan, haast ze zích naar de
voordeur. Haastig slaat ze nog een sjaattje om, pakt een
paraplu. DriÍtig slaat ze deze voor zich uit, heen en weer,' maar het hondje is al weg, de staart tussen de poten.
JuÍfrouw van der Hek kijkt naar de stoep, trekt haar neus
op en verdwijnt boos weer naar binnen.

a

Mijnheer en mevrouw Willems, op nummer 20, zire
allebei op de bank en lezen de krant. "Heb je alles rc
zo'n beetje in huis?" vraagt mijnheer Willems vanachte.r
sportpagina. "Zo'n beetje, ja," antwoordt mevrc.ir
Willems vanachter de beursberichten. Dan: "Zeg? zijn 'm

soms ergens nieuwe mensen komen wonen? Met :*
hondje?" - "Hm?" bromt haar echtgenoot, en ze laat +
maar zo.
Buiten jankt een hondje.



nummer 22ligl Josje, een duimpje in de mond, al in
"En Piep de Muis ziet een varkentie......," leest

langzaam voor, "en een héleboel kippen, mèt de

"aan. En kijk, daar is de koe. Wat doet de koe, Josje?" -
'waÍ," zegt Josje slaperig.
3uiten jankt een hondje.

John trekt de deur van nummer 24 dicht. "Kom, Kazan!"
Kazan trekt aan de lijn, snuÍÍelt biide buren op de stoep.
-Köm! Ze is er niet meer, 't was een straatmeid, joh! KÖml"
Maar Kazan spitst zijn oren.
Hij hóórt wat.

JuÍÍrouw van der Hek, van nummer 26, heeÍt net de
voordeur dichtgetroKken. Met samengeknepen lippen
loopt ze, stoÍÍer en blik in de hand, regelrecht naar achter,

naar de vuilnisbak. "Bah!" Dan saat ze stil.
Huilt daar een hondie?

ElÍ uur

Nummer 18. De klokken beieren, Jaap slaapt. Zijn vader
en moeder kijken elkaar aan. "Een hÖndie? Voor z'n
verjaardag? Hoezo opeens? Hebben we net die
sportspullen voor de kerst gekocht! Nou, nee hoor. Daar
hebben we het nog welover......"

Nummer 20. De klokken beieren. Mijnheer en mevrouw
Willems trekken hun ias aan'. ze gaan naar de kerk.
Gearmd lopen ze door het donker.

Nummer 22. De klokken beieren. Josie glimlacht: is het
leuk wat ze droomt? ls het zwart met witte vlekken? Wie
weet......

Nummer 24. De ktokken beieren. Kazan slaapt, in z'n
mand, dwars door het geroezemoes van de huiskamer
heen. Hij schurkt zich tegen het riet en gromt tevreden.
Het is hier goed.

Nummer 26. JufÍrouw van der Hek staat in haar
ochtendjas in de keuken. Ze glimlacht veront-
schuldigend, tegen niemand. Op de glimmend schone
vloer ligt een krant, met daarop een oude handdoek. En
dààrop ligt iets kleins, wit met zwarte vlekken, met een
krulstaartje en Ílapoortjes.
Het slaapt.

Buiten beieren de klokken

Annelies Homburg

I

Laatste nieuwt

Tuinbourïgebiëd

Tentoon §tell ing stErre iil ?.

Nauweiijks heb ik voor deze kant geschreven

dat wii het befeuren dat er iedere keer weer

door de grondeigenaren van het Tuinbouw-

gebied voorstellen worden gedaan die striidig

zijn met de aard en de bedoeling van een

tuinbouwgebied, oÍ een níeuwe zaak dient zich

aan. Alsof het besluit al wa§ genomen, zo

meldde het HD met misplaatste steltigheíd de

komsï van een tennismu§eum naar Haarlem.

Jawel, bedoeld werd dat de firma Thoolen het

plan heeft bedacht om in een toekom§tige

uitheiding van ziin BOLLENHAL een tennis-

museum te vestigen. Wii zouden natur-nliik het

bericht in het HD niet serieu§ kunnen nemen

aangezien er bliikbaar van een verzameling

voor dat museum nog in het geheel gaan §prake

is, het eerste "oude" racket moet noE worden

almge§chaft,
Wii zouden gapiee kunnen maken over "het

tuinbouwgebied met zjn veelvoudige museum-

functie" en denken aan de al iaren bestaande

tentoonstelling van een pactrtige verzameling
oude caravans in de open lucht oÍ aan de

kortgeleden zo beter.renswaardig verboden

geworden shwy van eigentiidse automobielen.

Wij ziin niet in de stemming voor *at soort
gapjes.
Het liikt ons duidelíjk dat een museum, van

welke aard ook, sfiidig is met de Íunktie van het
gebied, nameliik agrarische be*iivigheid. ln het

vorige nummer van de krant hebben wii duideliik
gemaakt wat de wiikraad vindt van een

uitheiding van de BOLLENHAL van ïhoolen en

daar blilven wii bii Dat een tennismuseum
daarin om allerler goede redenen niet past zal

ook zonder eën herhaling van de argumenten

voor ons standpunt duideliik ziin.

HdN

Hoirsïyling Robefi

De voormalige drogisterij van de heer en mevr. Scholte
heeÍt eindelijk een andere bestemming gekregen. Per 1

december heeÍt een kapsalon voor zowel dames als
heren, genaamd "Hairstyling Robert" zich in dit pand
gevestigd. Wij heten de salon van harte welkom. Wij
hopen dat hij een goede tijd in onze wijk tegemoetgaat!
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Speeltuin Overveen herleeft !

Nieuw bestuur
Enige tijd geleden verscheen er in de wijkkrant een stukje
waarin gevraagd werd om mensen, die wilden
meedenken over het "wel en wee" van de speeltuin
Overveen. Het was namelijk gebleken, dat als de situatie
zo zou blijven, het voortbestaan van de speeltuin niet
langer meer gewaarborgd kon worden. Gelukkig heeÍt
een aantal mensen hierop gereageerd en dit heeÍt zelÍs
geleid tot het samenstellen van een nieuw bestuur.

Wie zijn dat?

Er is een dagelijks bestuur:
De heer W. Helmus, voorzilter, Rollandslaan 93, tel
247639
mevr. M. van Giessen, secretaris, Lambrecht van Dalelaan
51 , tel. 24 78 96
de heer W. Platel, penningmeester, Klarenbeekstr. 61 rd,
tel. 31 01 65
mevr. O. Zonneveld, algemeen en kinderboerderij, H.
Roozenlaan 30, tel. 24 63 84.
Daarnaast is er ook een AKiviteitencommissie:
Mevr" J. Marselje, Denijs van Hullelaan 30
de heer A. Staphorst, Gilles Schoolmeesterlaan 6
de heer 

"f 
. -.lonkers, Dickmanstraat 21.

Voorts is er nog een groep van mensen die zich bereid
verklaard hebben om bij komende aktivÍteiten te helpen.

Dit wil de speeltuin,

Omdat wij allen willen dat de speettuin in het
Ramplaankwartier moet blijven, zetten wijons in om daar
voor te zorgen. Om dat le bereiken is er een aantal
ideeën geÍormuleerd:
't. er voor zorgen, dat alle kinderen uit de buurt weer

dagelijks de weg naar de speeltuin weten te vinden;
2. om dat te bereiken zullen allerlei dingen worden

georganiseerd;
3. regelmatiE zullen daarom wíjkgerichte aktiviteiten

worden georganiseerd, met name voor de kinderen.

Op korte termijn zijn de volgende evenementen gepland:

30 november, SinterklaasÍeest, waarbij een ro
door de wijk plaatsvindt en de toegang tot het Íeest
wijkgebouw gratis is. (Dit Íeest is intussen natuu
voorbij; het was zeer geslaagd en voor de
belooft dat wat! Redactie)
21 december, kerststukjes maken'in het gebouw,
bericht híerover volgt.
januari, nieuwjaarsreceptie, waarbij iedereen uit de
van harte welkom is.
januari, het starten van de woensdagmiddag

Het is de bedoeling om de kinderen binnen spe
laten doen, zodat bij slecht weer oÍ als de kinderen
ziin "uitgespeeld" ander vermaak mogelijk is.
"moet", alles is vrijblijvend. Je mag komen en
doen wat je wilt.
Op langere termijn wordt gedacht aan een
zomerkamp-vakantie.

Wordt líd

Voor de kerstaktiviteit op 21 december en voor
woensdagmiddagen hebben wij nog àxtra hulp
kunnen zich altijd mensen opgeven, die aÍ en toe
ergens mee willen heipen. Het is héét betangrijk,
beseft dat alles alleen maar uitvoerbaar is met Uw
Het bestuur heeft natuurlijk ook geld nodig. De spee
kan op een paar manieren wat getd binnenkrijgen:
Uit kontributies van de leden. Wijwillen u graag vragen
lid te worden van de Speeltuinvereniging als uw
van de tuin gebruik maken. Het lidmaatschap is
noodzakelijkl De speeltuin is atgemeen toegankelijk
dat willen wij graag zo houden, maar zonder leden ir

geen kontributie en zonder geld kunnen wii ook niet
Het lidmaatschap kost slechts dertig gulden voor
heel gezin. Afgezien van het spelen op de tuin ku
uw kinderen daarvoor ook aan de binnena
meedoen en krijgt u korting op de speciaal geo
niseerde evenementen. Donateur oÍ begunstiger
al worden vanaÍ en tientje per jaar
Een andere vorm van inkomsten kan komen uit
verhuur van het gebouw aan derden. lk kom daar
binnenkort nog eens urtvoeriger op terug. Op dit
tracht het bestuur in overleg mel een aantal van
gebruikers en de wijkraad te komen tot de vornring
een beheercommissie,

Helpt u ons bij het tot stand komen van een bloeie
speeltuin Overveen: wordt lid, geeÍt u op om bijvoo
op de woensdagmiddag te helpen.
U kunt zich bij de secretaris opgeven.
Namens alle bestuursleden en medewerkers van
speeltuin wens ik u een prettig uiteinde en een
begin van het nieuwe jaar.

Tot ziens op de
Namens het bestuur,
Fred Helmus.
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Sinterklaas in wËlkgebouw
3egin november zaten er een paar mensen bijeen in het
rieuwe speeltuinibuurtgebouw met twee brandende
'/ragen: hoe snel komt er een nieuw speeltuinbestuur en
wat gaat dat doen?
lnmiddels hebben we kunnen kennisrnaken met de
dadendrang van het kortgeleden geïnstalleerde bestuur,
dat bestaat uit vier vaste mensen onder voorzitterschap
van de heer Helmus, die sinds een jaar in onze buurt
woont. Elders in deze krant stslt dit nieuwe bestuur zich
uitvoerig voor.

De eerste de beste gelegenheid werd aangegrepen orn
zich te presenteren door middel van een Íeestelijk
aangelegenheid, dat was vanzelÍsprekend het Sinter-
klaasfeest.
Ongetwijleld met veel plezier hebben de bewoners van
de Blinkert aanschouwd hoe Sinterklaas en zijn Pieten
zich gereedmaakten voor een tocht door de wijk. Volgens
een oude traditie in de buurt werd de goede Sint
rondgereden in een prachtige old timer rnet een open
dak, waarin Hij zich staande droog kon houden. Het was
bijna niet te geloven, het regende nagenoeg de hele
dag, maar tijdens de rijtoer van de Sint was het droog!
Een bijzonderheid voor het Rampiaankwarlier.
GeÍlankeerd door zes Pieten en Pietjes ging de Sint rond
door de buurt. Hij eindigde in het speeltuingebouw, waar
hij vele kindertjes ontving.
De "hooÍdpiet", ook wel "wegwijspiet" genoemd, kweet
zich bijzonder enthousiast van zijn taak. Zo hard als hij van
de glijbaan ging, zo rap zal hij 's avonds zijn bed zijn

ingerold, hijwas schijnbaar bepaald niet de jongstet
Het was een rustige en gezellige ontvangst in het ge-
bouw , met kofÍie, limonade en een verrassing voor de
kinderen, die overigens zichtbaar en zonder schroom van
de Pieten genoten.
Het enthousiasme van het nieuwe bestuur is groot, de wil
om er iets van te maken is aanwezig, de wijkraad wenst
hen veei succes loe en hoopt overigens op een goede
sarnenwerking.
Veel succes!!
W,B.

Activiteiten b,uurtgebouw
De enquete die wij enkele malen in.de wilt<Xrant voor
activiteiten in het buurtgebouw hebben gehouden, heeft
ertoe geleid dat de volgende cursussen/clubs op touw
konden worden gezet:
a. Een cornputerclub. Contactpersoon: Deevid Sussen-

bach, lel.24 52 15;
b. Een bridgeclub. Contactpersoon: B. de Jong,

tel.24 43 65;
c. Eén klaverjasclub. Contactpersoon: mw A.J.H. Schou-

ten, tel. 24 60 33;
d. Een naaicursus. Contactpersoon: Ínw J. Marselje,

lel.24 10 28.
Verder blijkt er belangstelling te bestaan voor:
a. Volksdansen, waarvoor Annemieke pauptít, die een

kadercursus voor volksdansen heeÍt gevolgd, de
leiding op zich wil nemen. Haar teteÍoonnummer ís:
020- 93 04 54 oÍ 0ZA-24 18 28;

b. Het spel Rummycub. Hiervoor heeÍt de heer J. Dubbe
zich als organisator aangemeld. Zijn teleÍoonnummer
is: 24 33 60.

c" Voor een buitenlandse kookcursus (onder voorbe-
houd) en batikken heeÍt Marjolein van Giessen,
lel. 247896, zich als leidster opgegeven.

vervolg op pagina 1 7
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n)J. oon der {ind"n & Z"
Atnncmert vtn Íaatauratta. ondrrhoudr.

an nlambouwrtíkan

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatles'
EsÈlk vloeren leggen
Formlca bladen en kaaten
Garagea bouwen

Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng
JaarllJka goten gchoormaken

Keukens leveren en plaataen
Larnbrleeringen maken

Metselwerk
Nleuwe eloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook roelllJk werk
Rlolerlng vernlèr:wen/ontetoppen
Schoqrateenvegen
Tegelwerk
Uitblkken van voegwerk
Voegen'van gevels
Handbe tlnrnerlngeyr/wandl s o I at 1 e

X met kerstrÉs werken we nlet
IJzeren konetruktlee
.ZoLders lsoleren

Hmdrtk Roorralun 25
20tSJM Hrrrlem
Trl. 023 - 2a 13 to

W..t rgr.cht 95 rd.
2Ot3ZN Hrrhm

Í.1. 023 - 3l ,6 it4

De wijkraad wenst u een

gelukkig en gezond

1 989

IRE FOX FILMORGANIZATION

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

Speciaal kindertar eÍ
Gralis prospeclus
Keuze uit meer dan
300 kinderÍilms

Besloten voorstellingen (tu,1atinees)

Vredehoístr. 7, Haartem 023-31 4067

HASPY'S BIRTHD'\Y CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen Teleíoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de íad in;

Iemand jarig,
geslaagd,
zoveel laar getrouwd,
oÍ zomaar aardig?

Nu niet meeí voor
ieder cadeautje

J'I

Openingstilden:
Maandag Uml Vrijdag

8.30 - 13.00 u

14.00 - 17.30 u

Zalardag
8.00 - 16 00 u

UW ECHTE BAKKER
Ï4rnk,

Nagtzaamstr. 12
van Zecgelenpl. 95
Engelenburg 7B
Bamplaan 52

lel 3s4902
lel 350700
tel3534il7
tel 24'1053

L
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Velen zijn op 11 november naar *De Blinkert,, getogen
om in de tuin van dÍt bejaardenhuis de ontnuttirig bij-ie
wonen van een beetdje , dat daar op initiatief van'de
voozitter van het Blinkertbestuur, de heer Van de Watàr,
in samenwer- king met de wethouder voor Xunstzafàn,
de heer Van Schooten, ter versiering van de tuin is
geplaatst.

Aan, de onthulíing ging, mecJe in aanwezigheid van de
beeldhouwer, Jan MeeÍout en diens ,ràr* en vele
bewoners van het huís een samenkomst in de,grote zaal
van "De Blínker.t,'vooraÍ. De heren Van de Watór en Van
Schooten voerden het woord. De heer Van de Water
sprak o.m. zijn grote waarderlng uit voor de ontroerende
wijze waarop de heer MeeÍout met zijn schepping aan dd

Van.de loterij, cíie t<ortseleclen werd gehouclen tijdens debraderie, zijn enkete prijzen npg iiut itlenaatd. HetbetreÍt de toren SzB, sàz,Set-en ali.'ze zijn ailegebroken wit. Als u in het bezit bent van een van cteze
loten, neernt u dan kontakt op met,nauror* r/rn Gendt.

de Blinkert

Onthulling beeldje
lryÈrc mens gestatte heeÍt gegeven. De heer VanSchooten vertetcte hoe d_e rinaícËiing van het beetdjetot.stand was gekomen. De gemeentàieschikt over eenpotje voor toegepaste mon-umentafà f.unsr, een potjewaarop voor kunstwerken die tot doel ,hebben dïopenbare weg te verÍraaien een beroep kan wordengedaan. En..uit dit potje heeft de g.nià[nt. graag ctekosten van clit mooíe beeldje betaad. f.fu i,on dankwoordvan de heer MeeÍout had d'e onthullíng Ooóicre heer VanSchooten plaats. Daarna_was nren iog geruime tijd ingezeltig samenzijn in "De Btinkert,,nUeeí. Ë.H.

í.' 4>)í.
a .i ,)',

t
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De Blinkert

vervolg van pagina 15

Voor deelneming aan deze reeds bestaande cursussenl
clubs of aan die welke nog georganiseerd moeten
worden, kan men zich tot Oe geÀoemde personen
wenden.
Slechts een enkele aanmelding, zonder de bereidheid
tot organiseren of leiding geven, kwam binnen voor devolgende activiteiten :- Lezingen over acluele onderuerpen;- Literaire avonden enloÍ spreekbeurten van een

schrijverlschrijÍster;
- Patroontekenen voor kinderkleding;- Tekenen, schilderen;
- Gymnastiek voor S0-plussers oÍ yoga;- Soosactiviteiten.
Men wende zich tot de secretaris van de wijkraad, mw
feiingg, tet. 24 92 29, ats men zich met de organisatie oÍde leiding van deze activiteiten wil belasten, dan wet
daaraan alleen rnaar wenst deel te nemen.
E.H.
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kom tennissen
in de Fablohal

in het Ramplaan-
kwortier

A.Thoolen jr B.V
Marcelisvoartpad
Hoorlem

21, /.2 10

FABLO

?htÍt[rur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

wacht niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorgen

II.H.

ZaaL met podlum (120 pers) en 3 zalen (10_40 pers)
Bij uitstek geschikt voor;
.le-Vingen
. cu./lÀuaterl - opleil-iLtg.en - un,tl<.thop.t
. vergnd"err-ing.en - condenenLLez -aoruinatt t

Zalencentrum Overveen biedt mulli-íunctionela

Ramplaan 1CB

2OI5 GZ HAARLEM

tel. 023-241913

. necepLLez

. {onilLebijeenfuonzten

BV Reklomeburo Dubbel AA
RomplAAn 350

2015 GS h AA rlem

Tel.023-24 24 21

STANDBOUW
DEKOBATIES
BEDBIJFSBEKLAME

Romptoon 42

groente.fruit
PUnqker

)\t,
\\
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Begeleiding

'Ti mmerclu b OverveeJt".

L ,,, s' -=: r sschien nog niet, maar in'lZijllte, aan de
K:-= - ,,e9, wordt al bijna 40 jaar een tímmerclub
g:;: . : ^ s zo'n club in Nederland al vrij uniek, een bijna
/,- z' ) ::staan is zeker helemaal bijzonder te noemen.
C: := - ^.rrerclub Overveen" kunnen kinderen van I
i - r =:' zlch uitleven op alles dat met houtbewerking te
-z- =- -:eÍt , zoals Íiguurzagen, schaven, vijlen en
s:- :.':^ Elke clubavond is verzekerd van een Stel
e---:--:ste jongens en meisjes. Elk seizoen wordt
a'::: : :: met een tentoonstelling in 't Zijllje.
', : - " : = ::ntinuiteit van de timmerclub zijn mensen nodig
: . -.: :.:k vinden om de kinderen anderhalÍ uur per
a":-: '. cegeleiden. Omdat de meeste kinderen uit het
:r-:,ankwartier komen, doet de huidige leiding voor
::-: :=;eleiding een dringend beroep op de lezers van
: - : :: Zij zou het bijzonder op prijs stellen als degenen
: : :: a^gstelling hebben eens op een avond zouden
r, :- a:gs komen om op de club een kijkje te komen
-:-:- '"oor nadere inÍormatie kan men zich tot Ben
_ : - . :'s iel 37 43 35 wenden.

C u derencontact Overveen

- . I - jerencontact Overveen" zet na december zijn
- . . : - l: sociëteitsmiddagen voort, op dinsdagen van' :: ,-'tot halÍ vijÍ, in t Zijltje aan de Korte Zijlweg.
- ':: -::rngen op de regel vormen de volgende dins-
::;: -
le ::rs:e dinsdag van de maand, te weten 311,712,713,
4 4,25 en 5 juni. Dan wordt er namelijk in de kerk aan de
Koí1e Zijlweg om 10 uur een Heilige Mis opgedragen, die
op 3 januari en 7 Íebruari door respeclievelijk de nieuw-
jaarsinstuiÍ en de vastenavondviering wordt gevolgd. Op
de andere dagen is er na aÍloop koíÍiedrinken in 't Zijltje.
Op 21 naart wordt er door rnevrouw Slagter, als vervolg op
de door haar in 1988 vertoonde dia's, een wandeling
door Cud Overveen en Bloemendaalgemaakt.
18 Aprilwordt een bijzondere dag, met een tocht per luxe
touringcar over de Veluwe.
De laatste sociëteilsdag voor de zomervakantie is op 27
juni vastgesteld. Dan wordt de middag met kienen
doorgebracht.
Na augustus korfi er een nieuw programma, dat weer in
dit blad zal worden opgenomen. De heer Elzinga,
telefoon 24 18 10, verschafl zonodig graag verdere
inÍormatie over het "Contact" en zijn activiteiten, die voor
ieder die daar graag bij aanwezig wil zijn, toegankelijk zijn.
E.H-

Scoutinggroep

"Paulus-Overveen"

De aÍgelopen zomer víerde 'Paulus-Overveen" haar
S5-jarig bestaan als scoutinggroep, door met alle
subgroepen gezamenlijk op zomerkamp te gaan ín
Apeldoom. Een zomerkamp dat zeer geslaagd was.
De groep Welpen en Kabouters vormt een van die
subgroepen. ln 1987 is deze groep helemaal opnieuw
begonnen, met nieuwe leiding en nieuwe kinderen. Van
7 maart 1987 aÍ draait zijop de volgende manier:
De Welpen en Kabouters, jongens en meisjes van zes tot
en met tien jaar komen elke zaterdagochtend van í1.00
tot 133.30 uur bij elkaar in een gebouw op het
C|OS-terrein. Ze krijgen dan een programma voorgelegd
dat ze mel z'n allen , in groepjes oí alleen, tot een goed
einde proberen te brengen. Het accent ligrt daaöijop het
gezellig samen oÍ naast elkaar bezig zijn en aandacht
hebben voor wat een ander doet of wil lalen zien. Door de

locatie op het C|OS-lenein bestaat de mogelijkheid om
veel programma's in het bos oÍ in de duinen af le werken.
De programma's worden opgesteld aan de hand van
thema's die meerdere weken achter elkaar gebruikt
worden. Thema's die varieren van EHBO tot buitenleven
en van het ontdekken van de jungle tot het doen van
natuurkundige proeíjes. Ook wordt er veel gespeeld in
de traditionele Welpen- en Kaboutenrereld: de Jungle en
Bambilië. Bambilië is het íantasieland waarin alle
kabouters wonen en waarin in elke plaats wel wat
bijzonders gebeurt.
Nadere inlichtingen over deze voor kinderen zo
aantrekkelijke Welpen- en KaboulerEroep worden graag
verstrekt door: Marja Reeuwijk, tel.043-47 98 04, Pieter
LoeÍf, tel 023-26 06 77 en Wilbert Vonck, lel. 23-24 42
89.
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VOOR EEN DESKUNDIG AANKOCP-ADVIES
EN 1oo?o sERVrcE, ROLLAIID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
r REPARATÍES
o ALLE MATEN BANDEN
. Cf'tOEPOELEN
. TCEEEHOREN

ock voor ollc soorten Philips glociloilp€0,
T.L.- buizen en alektro-moteriool

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

Gazelle

Juncker

Vesting

U

Het huis van u\\r keuze vraagt natuurlijk
om een snelle en passende financiering.
Bi1 de Nutsspaarbank heeft u - mirs alle
noodzakelijke gegevens bekend :ijn - binnen
één uur een hypotheekotterre in handen.
Maar dat niet alleen. U kunt tevens krezen
uit maar liefst 6 verschillende hvpotheken en
3 rentevormen.

Teldaarbij nog de gunstiee alqemene
voorwaarden en de lage rentepercentages, en
u weet helemaalwaarom een hvpotheek van
de Nutsspaarbank zo aantrekkeliik is.

Meer informatiel Een uit-
gebreid informatiepakket ligt op
ieder kantoor van de Nutsspaar-
bank voor u klaar.

verenigde spaarbank È
Voorheen werkgebied Nutsspaarbank West Nederland

o

-
Ed

LiCHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMIN STALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS" EN

GELUIDSTECHNIEK

STBOUW
}) EBK E ND- I NSTA LLATEUR

-JJL_lt\

» C. STAPEL ««

ELEKT ROT ECHNI EK
--{ )-

iPANEEL. EN KA

ler-exrnorurxr
IAARDING

Letndert Meeszstraat 106

2015 JT Haarlem

Tcleíoon 023 - 24 5014

r COK REPARATIE t
ISTOFZUIGERS /BADIOT
t ïV/VIDEO ENZ. t

Bakker Mein
. grote. sortering
Vloerbroden

o 12 soorten
bruinbrood

o elke week reklame
von qebak.koek
en chocolade

Gesloten van 13-14.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur

spaarbank


