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Het huisje bij de slui§ in Elswout, een klein beetje winter, vroeger scheen dat nog wel
eens te gebeuren.
Ook dit monumentje maakt, net als de boerderij, een onlosmakelijk deel uit van het
landgoed, waarover de laatste tijd in de pers en de gemoederen van de omwonenden
zoveel te doen is. Wij kozen er deze keer voor een recente foto te laten zien van een
historisch zeer waardevolle plek en niet, zoals u gewend bent, een oude foto van een
plek, die niet meer bestaat oÍ door de moderne tijd sterk is veranderd. Wij hebben er
behoefte aan duidelijk te maken dat ondanks de vooruitgang het toch van groot belang
is om aan ons overgeleverde kultuurhistorische juweeltjes, zoals er hier in de
omgeving gelukkig nog vele zijn, te behouden. Wij hopen dat het beleid van de jaren
tachtig ondanks zijn "nieuwe zakelijkheid" voldoende rekening zal houden met de
historische integriteit van Elswout en omgeving.
HdN
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Na drukbezochte vergadering :

Beplanting weiland van de baan

-.:.'s een drukbezochte vergadering van de wijkraad is uitvoerig gesproken over hetI i ^ 'vi àr'l SBB om de Kerklaan van Elswout door te trekken orer Éet weiland langs het
:=^- spark Duinvliet en het Kerkelijk Centrum. ln het Haarlems Dagblad kon u eerde-r oVer::ze plannen uitvoerig lezen. De vergadering werd door tientallen belangstellenden
3 gewoond, zodat de heer de Vos, districtshoofd van SBB, voor zijn toelichting op de
o annen een groot gehoor aantroÍ.

BEDACTIE

,,oke Blansjaar

"iinnie 
Bartlema

3ep Heijnes

WUKRAAD

'v/oorzitter Hans den Nijs
2e voozitter Bob Meijlis
Secretaresse Bep Heijnes

Ramplaaó 9
ce nnrngmeester Quint Mul

BURENHULP

24 57 44
24 42 69
24 32 29

24 54 90
24 17 88
24 32 29

24 6A 17

Ondanks zijn uitvoerige toelichting en verdediging van
het plan bleek echter de grote meerderheid van de
aanwezigen sterk tegen de aanvraag gekant te zijn en
te blijven. Enkele van de argumenten, die tegen het
plan werden aangevoerd: de landschappelijke
eenheid van bosrand en dorpsprofiel verdwijnt, de
geprojekteerde wandeltÍietsveöinding trekt een hoop
nieuw verkeer aan en zal de parkeerproblemen bij het
koeiepad vergroten, de beplanting zou als (toos)
argument kunnen worden gebruikt in de diskussie
omtrent de aanvraag van de lichtmasten op het
tennispark. Ook werd gevreesd dat de voorgestelde
beplanting aanleiding zou kunnen geven tot allerlei
ongewensle planologische ontwikkelingen.
De heer de Vos was teleurgesteld, maar stelde dat
SBB niet van plan was om te proberen tegen de
mening van de omwonenden in het plan toch uit te
voeren. Hij kondigde aan de aanvraag te zullen
terugtrekken.
lntussen ontvingen wij van SBB bericht van de Íormele
intrekking van de aanvraag.
HdN

Boe rd e rij kwesti e Elswo ut

Kamervragen

Kantooruren
Alle uren:

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

24 17 34

31 91 90

12 21 65

24 63 33

OPPASCENÍRALE

Emmie Veöeek

WlJKVERPLEGING en
KRU§VEFENGING

POLITIE
,',i jkteam Zuid-west

SPEELTUIN " OVERVEEN "
Croesenstr.5l

STICHÏNG RAMPLAANKWARTIER
,'corzitter Hans den Nils 24 54 gO

S e cretaris-penningmee ste r
Bep Heilnes ?4 3? 29
Ramplaan 9

Bank. Nutsspaarbank 84 86 96 344

De problemen rondom de toekomst van de boerderij
op Elswout zijn tot in de Tweede Kamer doorge_
drongen. Hieronder nemen wij de vragen over zoals
die kort voor Kerstmis werden gesteld door mevrouw
Swildens-Rozendaal van de pvdA. De zorg over de
bedreiging van de aloude eenheid van lanàgoed en
boerderij konrt in deze vragen duidetijk tot uiting. Ook
de antwoorden op deze vragen ontvingen wij
intussen en deze drukken wij híerbij ooÈ at, zil
spreken voor zich.

vervolg op pagina 5
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.:.. z.cvet wtJ, los van hetgeen ln de oÍÍiciele::-À::rden staat, zijn geinÍormeerd is de toet<omst.-:-^ :c coerdenj nog altijd onzeker. fn Oe Éop van dit:=- :at de direktie van het StaatsborUàn.., ,"n:: s _ i nemen over beëindigen oÍ op Oepààt" schaat
_:: izetten van het boerenbedri;f in eigàn beheer.r:ns een recente wíjkraadsvergadàring heeÍt de-::'0e Vos, districtshoofd van SeB, vàrkf;ard dat de:"=? aatsing van de huidige boer, de freei Huis, die
_ _:ji!.,haar bestag heeft gekregen, uiistuitenO om::'scnete redenen plaatsvond'.n' óà.n direkt

verband hield met beleidswijzigingen ten aanzíen vande toekomst van de boeraeÍ,i.-

11 d" overplaatsing van de heer Huis wordt het veethans verzorgd door het overige póÀonó.r van dedienst, aangevutd mer deskun;d;;Ë;an een inagrarísche dienstvertening gespeóiafisààro bedrijf.Wij btijven intussen van méning Oat het,lezien hetbetang van de kuttuurhistorL.r," óËritreio vanElswout,.mogelijk moet zijn om n"t trnótioneren vande boerderij ook in de toekomst ,.ifià t, ,teilen enschadetijke ontwikketingen te weren. HdN
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Sqddens-Ro vsaÍtnql _ L en V

",-PAGEN VAN HET LID
S \1'ILDENS-ROZENDAAL (pvdA) OVER E ENBOERDERIJ OP HET I.ANDGOEó ÈT,ÀWOUI
irgezonden 15 december lggg).

-{cht U de historische boerderij een
:,nlosmakelijk onderdeel 

"." t "i ia.rdeo"a
Elswout, niet alleen door de f,ggröà.a.ï 

""r.ioor het beheer (met vee 
"u. à""UoïàL.l.i *"ra.,,niet aiieen de weilanden langs a" É-f.*ï.it.r"".,'reweid, 

maar ook worden bö;G;ffi.t".,
.' a n S taatsbosbeheer op Midàend"iï- íoo'rzi"r ru.,'. ee van de boerderij op Elswout)?

2

.s. net U bekend dat aan de gemeente
! . iemendaal, die het t""agà"J:".rii;t,.:csidieert, is meegedeeldtat 

"i"i"Ërà", dan in
--:-rr) 

een beslissing zal worden genomen over de
-. r '{omst van de boerderij?

:.

ls :et U bekend dat vooruitlopend op de in 1gg0 te::men b.eslissing reeds nu ,.ti"it"itun plaats
r::'p,96 die verandering brenge" i" a" fi*ti"'':.: de boerderij.

i.-: : L- zich verenigen met het door
--:-::sbosbeheer ter zake gevoerde beleid?

Ral,npertje

Antwoord van minister Braks (Landbouw enViss erij ). (O nrvangen .r f"U"a.i-rïàö

1

De uit het eind van de vorige eeuw daterende
boerderrj vormt hislgrisch Ëri"", n;;ïgging 

"r,yrterlijk, eer, weredli;k ond-erdeeï,à" n1,
landgoed "Elsrryout', 

"" 
*o.Jt uir;;dJ; dan ookin stand gehouden.

2
Dgyjze waarop de boerderij als geheel zo

..f,1:r-"lll"gelijkkanworde'ng"eï*pioit"""a,i,rnans oncterwerp vanstudig. Bij brief van 13 juli
1988 heeÍï het Hoofd te""ei.rbeËeei 

"r" fr"tStaatsbosbeheer in de provincie-íoo.Iiioff*a
het College van Burgemeester en \[ethouders vande gemeente Bloemàdaaf t" f.""""" g""g"rr"r, art,in.afwachtingvan de resultate.r rr"r, &l? studie,tot 1 januari 1 990 20 grootvee_"""fr"À."if il""r,ingezet ten behoeve run d" U"g..ri"Ëiu" fr"t
lan dgoed "El swout" en het 

"U:Ë.rniiaà""duin,,.
3
Voor zover er thans activiteiten plaatsvinden
lopen deze niet vooruit op a"n"líi"* ""^'
besluitvorming inzake t,àt t""t"-rii*
tuncuoneren van de boerderij.

4
Ja.

Y:r: 3: ::o: .I<am g r, 
_v_e 

rsade rj aar 1 e8 8 _ 1 e 8 e,Aanhangsel (van de Handelingen)

Rampertje

Meisje, 19 jaar, zoekt werk voor de zaterdagochtend
Kinderoppas oÍ huishoudelijk werk. 

.'-'--!
TeleÍoon: 24 St 44.

-t



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

Deze mogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkooc Combinatie
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Voor inlichtingen: U.l.C. Julianalaan 108
201 5 JV Overveen. ïel. 27 1 1 1B

onthoudt één ding
t' oo r k *'ali te it haring

naar:

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan 4.1 Teleioon 023 -2t1l33

r,J
Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Centrale verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
o nCerhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geen,,o,rl<osten Om"

l<ansan@zn
\rze g,r ot r,erd ofterte

l"cCr-Ce. r--rrerriaan 26
t>C.sHK laar,ern
ieeÍ.ccn CZ3 - 21 62 C€

l'JoorderTrndoflaan 54
2015HL Flaartem
Te}eÍocÍr AZ3-X444

o.a.

R

mannenmode

Balley's - McGregor -

New Boxer en
dlverse accessolres

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GCOVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60

\

groente.fruit

Romptoon 42
@zutweo ll) 2
F

PUnqker



7

Tennismuseum Thoolen

Vragen in gemeenteraad

Op 7 december meldde Haarlems Dagblad, in grote
opmaak, dat in de geplande nieuwbouw van de
bloembollenÍirma A. Thoolen een tennismuseum zou
worden gerealiseerd. Het bericht sloot aardig aan bij
de verhalen die in de buurt de ronde deden
aangaande een mogelijk te stichten ',ontvangst-
centrum" in deze bedrijfsuitbreiding. Aile getdende
en ontworpen plannen voor het Tuinbouwgebied
kennen echler slechts tuinbouwhooÍdbéstem-
mingen. Er wordt in de Thoolenloods getennist op
basis van een vrijsteiling. De bollenloods dient ten_
minste een halÍ jaar plus een dag volledig in gebruik
te zijn. Een eventuele uitbreiding van het gebouw zal
volledig voor de bloembollen moeten worden
bestemd in ingericht. Een tennismuseum noch een
ontvangstruimte past in die
opzet.

naar de noodzakelijkheid van de uitbreiding aan de
orde was?

Korte tijd later bleek uit nieuwe perspublicaties dat de
plannen of bijgesteld waren, oÍ in eerste instantie
verkeerd in het Haarlems Dagblad gepubliceerd
waren. Ook de antwoorden van B en W maakten dit
duidelijk. Er is geen sprake (meer?) van een op te
richten tennismuseum. Er zullen enige vitrines in de
bestaande bedrijfskantine van de al bestaande loods
worden geplaatst. Behandeling van de vragen in een
raadscommissie leverde, naar verluidt, nog wel enige
opmerkingen op. Zo zou CDAer Van Niekerk zich
hebben afgevraagd hoe men in de buurt durÍde te
klagen over verkeersoverlast als gevolg van de
activiteiten van Thoolen. VVDer Kraak vond dat
Thoolen nog ver venrrijderd was van de praktijken van
collega's in de bollenstreek. Tevens meende hij dat
geringe verschuivingen niet ter discussie zouden
moeten worden gesteld.. pvdA-wethouder Van
Schooten achtte het middel van raadsvragen in deze
niet juist, maar zei uiteindelijk het recht van
raadsleden in deze te respecieren.
Ook tijdens de raadscommissiebehandeling bteef
onduidelijk of het Haartems Dagbtad aanvanketijk
onjuiste inÍormatie publiceerde, dan wel, onder drukvan de raadsvragen, de plannen werden
teruggedraaid en bijgesteld. Athoewel de plannen
van de baan tijken te zijn, btijÍt oplettendheid van de
bewoners en het gemeentebestuur jammer genoeg
geboden. Dit getdt wel heel sterk ten aanzien van de
opmerkingen van de heer Kraak (VVD): Kleine
verschuivingen zijn juist zeer gevaarlijk, omdat nog
altijd, zo vrezen wij, vele kleintjes een grote maken!.
Redactie

en alle wijkraden gevraagd zich bijdit protest aan te
sluiten. Wij hebben graag aan dit vezoek vobaan.
Naast dit protest van de wijkraad kunt U bij de
gemeente uiteraard ook zelÍ een protest indienen.
Een uitvoerig actieplan, dat genoemde Stichting
mede voor ogen staat, zal veel geld, voor
administratie, publíciteit, aÍíiches e.d. gaan kosten.
Een financiele bijdrage zat deze Stichting dan ook
zeer welkom zijn. U kunt deze overmaken op postgiro
5180 van de Verenigde Spaaöank N.V., ten gunste
van nr 84.t5.27.009. E.H.

De aankondiging van een lennismuseum was voor de
gemeenleraadsÍractie van D66 aanleiding om
schriÍtelijk e vragen te stellen aan burgemeesler en
wethouders. Wisten B en W al van het museum aÍ?
Waren B en W met D66 van mening, dat de
nieuwbouw voor wat betrÈft de omvang jileen voor
bollen van de grond moest komen? Wàren B en W
ook van mening, dat nieuwe, niet agrarische,
activiteiten in het Tuinbouwgebied (zekór als die
verkeer aantrokken) uit den boze waren? Waren B en
W ook van mening, dat er een diepgaand ondezoek

Onde rzoek

Het zal U door alte publicaties in de kranten niet zijn
ontgaan, dat de gemeente het voornemen heeÍt het
sportveld aan de Kleverlaan aan een bouwonder_
neming te verkopen. Deze onderneming zou daar
dan woningen en kantoren moeten gaan neezetten.
Dat dit plan, gezien de desastreuze gevolgen voor
landschap, natuur en sportrecreatie, allerwege tot
grote beroering heeÍt geleid, zal geen ven,ronàering
wekken. De inmiddels in het leven geroepen
Stichting tot Behoud Groen Klevertaan ÀeeÍt een
ernstÍg protest bij het gemeentebestuur laten horen

BEHOUD SPORTVELD KLEVERLAAN

I



kom tennissen
in de Fablohal

in het Ramplaon-
kwartier

A.Thoolen jr B.V.

Marcelisvoortpod
Hoorlem
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FABLO

ArtÍtleur
Voor al uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

R.amplaan 24a
F{aar lem
tel: 023-24 34 82

Èa:h." niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorgen

D rog i sterij- Parfu meri e

BAKKEH

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wljk en Marlnehospltaal

voor:

deposltalre ROC
LANCOME

MARBERT
en vele andefe

VanaÍ t 25.- gratis thuisbezorgd
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. Belgische Leonidas bonbons
. Mövenpick ijs

. Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en barbecuesauzen

uit eigen keuken
€
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BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERlKAANSE VITAMINEN
MONDVERZORGING
PARFUMERIEEN
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Beatrixschool Reunie 50 jaar

Zoals wij vorig jaar al meldden, bestaat de
Beatrixschool 50 jaar. De Íeestweek van 22 tot en met
27 mei wordt op zaterdag 27 mei aÍgesioten mel een
relinie. Aangezien een aantal adressen ontbreekt,
wordt hierbil een beroep gedaan op iedereen om
deze reunie bekendheid te geven bil farnilie,
vrienden en oude bekenden,
De kosten voor deelnerning aan de reönie zijn Í 7,50.

Wilt u dit bedrag overmaken op girorekening 480400
ten name van "Jubileum Beatrixschool", Merkmanstr.
2, Haarlem en daaöij vermelden: Reunie, uw naam en
het jaar van schoolverlaten. U ontvangt dan een
programmaboekje, konsumptiebonnen en een
badge met uw naam en "jaargang".
Voor iníormatie kunt u de school bellen: 24 ZZ 55.

T. Eisenberger, leerkracht.

Anonieme brieven

Van tijd tot tijd strurl men ons een open brieÍ ter
plaatsing in de wlkkrani zonder vermelding van naam
en adres. Ook deze maanden is dit weer gebeurd.
Wij menen er goec aan te doen er (nogmaals) op te
wijzen, dat anon,eme brieven niet door ons in
behandeling kunnen worden genomen. ln ieder
geval dienen naain en adres van de aÍzender bii ons
bekend te zijn. Vraag men die i.v.m. de strekking van

de brieÍ in de wijkkrant achtenrvege te laten, dan
zullen wij nagaan oÍ daar inderdaad aanleiding toe
bestaat. ls dit naar onze mening niet het geval, dan zal
de brief niet dan met toestemming van de schrijver
worden opgenomen. Men loopt met opgave van
naam en adres, wat de inhoud van de brieÍ ook moge
zijn, dus geen enkel risico.
De redactie.

hl:

I
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Speeltuin OVERVEEN

VakantiekamP 1989

Een van de taken die het speeltuinbestuur zich had

voorgenomen dit iaar ten uitvoer te leggen, was het

organiseren van een vakantiekamp. Een aantal

mànsen hebben zich reeds bereid verklaard hun

medewerking te verlenen, zodat dit kamp zeker kans

van slagen Àeeft. Wi stellen de inschriiving dan ook

volverwachting oPen.
Lokatie: "De Blokhut", Santpoort-Zuid' Een

uitstekende plaats, gelegen in een omheind stukie

bos. Daar kan naar hartelust worden gespeeld'

Toiletten en wasgelegenheid ziin voldoende aan-

wezig. De directe omgeving biedt uitstekend gele-

frfr

genheid tot het organiseren van speurtochten,

épeten en bosevenemenlen' De iuiste inhoud van

deze activiteiten houden wij nog even geheim!

Periode: Vertrek vanuit de speeltuin yrijdag 13 mei

om ongeveer 17.00 uur. ln de middag van de 16e mei

komen wii weer terug.
Kosten: Voor leden van de speeltuin: eerste kind í

50,-- tweede kind Í 40,--;voor niet-leden: eerste kind

Í 60,--, tweede kind Í 50,--.
Leeflild voor deelneming: van 6 tot 12 iaar'
Nadere gegevens over programma, tijden' enz'

volgen na inschrijving.

VoorloPig inschriiÍÍormulier

Hieöij geeÍ ik miin kind(eren) op voor deelneming aan het VaÀ'a'i e(amp van 13 vm 16 mei 1989

Aantalkinderen

|rrgen{s) : ...... meisje(s)
Naam:

Adres:

TeleÍoon

r aridtekening

(Na ontvangst van dit Íormulier volgt zo spoedig rr'ogelijk eer . :ge:.e der f ormulier voor nadere gegevens)

oRiidenvandespeehuinnaarSantpoort-Zuidop13me,omo!-.ge!eer]-!]uur'

o Rijden van santpoort-Zuid naar de speeltuin op maandag 16 rlei 's n'uddags (preciese tiid volgt)

ochtend

middag

avond

Voorkeur dag: vrijdagavond

zaterdag

zondag

maandag

(Exacte tiid en onderdeelvolgen)

Handtekening

lk geeÍ miizelÍ op voor deelneming aan de volgende activiteiten

O Bereiden van het warme eten (op zaterdag)'

O Assisteren biide baÖeque op zondagavond'

O Begeleiden van een activiteit. Voorkeur dagdeel:
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Nieuwjaarsreceptie

Via deze weg bedankt het speeltuinbestuur een
ieder die bij deze receptie aanwezig is geweest. Het
is een bijzonder gezellige en nuttige middag
geworden. Vele contacten zijn gelegd oÍ waar nodig
hernieuwd. Met name degenen die voor de speeltuin
een íinanciele bijdrage hebben gegeven, worden
nogmaals bedankt!

Woe nsdag m id dag-aktivite it

Deze activiteit, die voorziet in het binnen spelen in de
speeltuin, is inmiddels begonnen en blijkt in een
grote behoeíte le voozien. De opkomst is groot en
er zijn al weer dne nieuwe hulpouders bijgekomen.
De toekomst ziel er hoopvol uit.

Nieuwe predikant

Opstandingskerk

De Opstandingskerk is, vooral vanuit de richting Elswout
gezien, een markant punt in onze wijk. Daar komen 's
zondags de Hervormde en Gereformeerde kerkleden
gezamenlijk bijeen voor de godsdienstoeÍening. Tot
december vorig jaar was dominee Wagenaar de wijk-
predikant. Daarna was de gemeente, zoals dat heet,
vacant. Gelukkig niet langdurig. Op zondag twee oktober
werd dominee J. Geursen bevestigd als de nieuwe
predikant voor de Hervormd Gerformeerde kerkenge-
meenschap te Overveen. Dominee Geursen (53) stond
daarvoor in Arnhem, maar Haarlem en omgeving is hem
niet onbekend: hij bracht hier de middetbare schootjaren
door. De pastorie, d.w.z. de woning van predikant en
echtgenote staat aan de Frederik Hendriklaan 144,Iel. 27
75 54.
J. L.

frfr

{- Nu

aanmelden

Om van onze kanl zeker te zijn van doorgang en van
uw kant van deeineming is het van groot belang , dat
U uw kind(eren) nu reeds opgeeÍt. Na inschrijving
volgt de deÍrnitieve bevestiging van deelneming.
ln eerste instantie hadden wij dit kamp in de grote
vakantie willen houden, Maar dan zouden wijvan een
aantal onzekere Íactoren aÍhankelijk zijn geweest.
Niet iedereen kan bv in deze vakantie een week vrij
houden. Ook zrjn wij er niet zeker van dat de
deelneming groot genoeg zal zijn om Íinancieel te
kunnen rondkomen, En verder is het nog de vraag of
wij op voldoende assistentie van de ouders bij de
verschillende activiteiten zullen kunnen rekenen. Dit
alles heefl ons doen besluiten zo weinig mogelijk
risico te nemen en voor genoemde periode te
kiezen.
Wij zullen het erg op pnjs stellen als U als ouder een
dagdeel will meemaken en ons zo wilt helpen het
kamp tot een succes te maken. Wilt U uw kind(eren)
en UzelÍ opgeven door middel van het hierbij
afgedrukte formulier?
Het adres waarnaar u net Íormulier kunl opsturen of
aÍgeven is: mevr M v'an Giessen, secretariaat
Speeltuinverenlging C,,,er'"een, Lambrecht van
Dalelaan 93. tel 24 76 39
F Helmus, voozitter

Buitenbus gevonden

Wie is sinds ongeveer 14 Íebruari zijn of haar
buitenbus kwijt. Er is een bus gevonden met daarop
nummer ...9 (het eersle cijíer is er kennelijk vanaí).
lnÍormatie op teleÍoonnummer 24 32 29.

BOTEFltV4A.trIKT
STALLING
liier staat uw flecs bewaakt,
drrs veiiig, rijtlens uw bezoek
aan de haarleurse binrrensratl.

tarief, I l,- per dag/keer

o1;e u i rrgs t ijden
rria a rrrltr g
tl i tr stl;rg
t ocris(lag
tlorrde rdag
vr{jrlag,
zaLer <l ag,

:00
:00
:00
:00
:00
:00

-18
-IB
-18
-2r
-18
-11

00
00
00
00
00
00

:

ll:
9:
9z
9:
9:
9:

gratis fi
dirr.sdag
dondc rdag

efsgraveren op:

' 3\----

uur
uur
rru r
Llu r
u[r r
uur
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K.J.G. 'DE DO NKEISE NEh"

Is klaverjassen ook voor u een hobby?
Dan is onze gezellige klaverjasctub
misschi-en we1 iets voor u.
Enthousiaste nieuwe leden , zí1n b-j
ons van harte welkom van jonE tct
oud.

I

È

we spelen iedere dinsdagavond i-:r :let zaalt j e van

DE SPEELTUINVERENIGING Ii,'. .: (]R.OESESTRAAT

I
í

6

6

Heeft u i_nteresse?
Kom dan eens op dinsdagavond
meespelen.
We beginnen om 20. O0 uur. (de
uur open)

<-,-;ken en/of

Voor nadere inlichtÍngen kunt ,* ::k kcntakt opnemen.

Secretariaat:
D.A. Goodi3k
Julianalaan 299
20158N Haarlem

: == * -S vanaf 19. 3O

f6
í
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GYMNASTIEKCLU B voor dames

Dames, U wist misschien nog niet, dat er op
woensdagavond in de Beatrixschool een groepje
bezig is met grond- en conditieoeÍeningen,
oefeningen om het lichaam en de spieren wat op pijl
te houden; een uurtje ontspanning bij inspanning!
V/e zitten over het algemeen te veel, hetgeen niet
Eoed is voor hart en bloedvaten. Maak eens een
aÍspraak met een vriendin of een buurvrouw en kom
eens geheel vrijblijvend een avondje met ons
meedoen. U zult dan spoedig merken hoe goed het
s iets aan uw conditie te doen. De kosten zijn laag, nl.
I 70,-- per halÍ jaar en de wekelijkse testijd is prettig
vroeg, nl. van 19.30 tot 20.30 uur. Na aÍloop hebt U
dus nog een hele avond voor de boeg. lk hoop U
spoeclig in de Beatrixschoolte mogen ontmoeten!
Riet GrCIsnendijk, teleÍoon: 24 30 62.

Technische clubs voor

MEISJES

Nog steeds hebben vrou\,!/en een achterstand in de
techniek. Die achterstand blijkt al op jonge teeftijd te
ontstaan.
ln Nederland bestaat sinds 1986 Techhikal0.
Technika 10 is een project voor meisjes van 10 Vm 12
jaar en is bedoeld om meisjes te laten kennis maken
met lechniek en hen le slimuleren in de technische
richting , op een leeÍtijd die gunstig is in veöand met
de keuze van vervolgondenvijs. De activileiten
bewegen zich op het terrein van eleclronica,
Íototechniek, hout- en metaalbewerking, inÍormatíca
enz. Sinds oktober wordt er ook in Haarlem, t.w. in de
technische school aan de Verspronckweg en in
Schalkwijk een Technika 10 club gegeven. Het ligrt in
de bedoeling om dit jaar op meer plaatsen in Haarlem
met groepen te beginnen. Bij voldoende deelneming
zal dit ook in het Ramplaankwartier het gevat zijn. De
club draait wekelijks anderhalÍ uur en de kosten
bedragen Í 1,50 per avond.

Begeleiding van de groepen

Voor de begeleiding van de groepen worden
vrouwen gezocht, die belangstelling hebben voor
techniek en affiniteit hebben met meisjes
in genoemde leeÍtijdsgroep. Technische kennis is
niet noodzakelijk . De begeleidsters krijgen een intro-
duktiecu rsus over programmamogelijkheden, materi-
aal en gereedschap.
Belangstellenden, hetzij voor deelneming aan de
club, hetzíj voor begeleiding , kunnen voor nadere
informatie contact opnemen met Bep Nienkemper,
telefoon: 36 15 40 oÍ met wijkcentrum De Ringvaart,
teleÍoon: 36 38 56.

ServicebedriiÍ opgericht

door voormalig buurtgenoot

Een voormalig buurtbewoner, Rick de Vries, is onder
de naam Exact met een eigen servicebedrijÍ voor in
en om het huis begonnen. Voor allerlei klussen, van
klein tot groot, kunt u bij hem terecht.
Het teleÍoonnummer van Exact is 31 93 31. Daar
geeÍt men u graag alle inÍormatie over de moge-
lijkheden en prijzen.
Wij wensen hem veel succes met deze onderneming.

(l
f,

.\4",)í

ri\,
.)

.)r r

de Blinkert

,', :' * Cat de nieuwe Blinkert in april alweer 5 jaar
::, :: :" dat U, wanneer U 55 iaar bent oÍ ouder,
":r:- :.- -lleine vergoeding kunt deelnemen aan
* - : : - t. I t,- op dinsdagmorgen, gymnastiek op
*::-;,.,-:dag en volksdansen op- .- --.^,_: -: _ - -=-,:_,^-ra::. -:-: :- : iBrt willen wij OhS hUiS OpenStellen
, :c' :. : - : : -: - -',l rlbewoners om 's middags om
e 5 --' ;:::-:- f, de warme maaltijd te komen
_Ct:iu,a:- -: . ::'=r zijn Í 8,00 per dag. Hebt U
rrteresse.- :.- ". . aan te zitten, dan dient U zich
;cor de aarÀ,.-:-,:= .":ek telkens uiterlijk Op vrijdag
oD 1e geven
Sinds de brbliotre:., - n: r-eer met de bus in onze
,wijk komt, hebben * :er'r eigen bibliotheekje
ngericht. Bent U nreï rÉ:' ^ staal om zelí naar de
stad te gaan om uw bce.,=- :3 r-l len, dan bent U bij
ons welkom op maailcag-:'::r r'Bn 11 tot 12 uur.
De kosten bedragen Í t 2 5: =.' za'
Voor alle wijkbewoners, Jcig e* :-c \cteert U vast
de datum van onze jaarlijkse grcte

BRADEBIE: ZATERDAG 22 APRIL!l!l!

Mw Van Gendt, directrice

E
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Arnncmcrt van íaatauraic. ondróoudr

ln nlruwbourwvrcrkrn

Àfhangen van ramen en deuren
Betonnerk
Constructlewerk
Dakreparatlea
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kagten
Garagea bouren
Houtdraaiwerk
fsolerende beglazlng
ilaarllJks goten gchoonrnaken

Keukens leveren en plaatsen
Lambrleerlngen maken
Metsehrerk
Nlewre gloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook roelllJk werk
R1oIer1ng vernièuwen/ontstoppen
Schoorateenvegen
Tegelwerk
Ultblkken van voegwerk
Voegen'van gevele
Iíandbe tlrunerln gen/wandl so1 at 1 e
X met kerstmla werken we nlet
IJzeren konetruktlee
.Zoldere leoleren

Hrndrtk Boorenlun 25
2013 JM Hrrrtorn
Tol. 023 - 2a t3 lO

Wr,rtrrgncht 05 rd.
2013 ZN Herrhm

T.{. 023 - 3l ,6,44

N OACH
PAil[EilDEKKERSBEDRUT

Yoor: lsolatie
Rcparatie
Renovatie

Hieuwbouw

G. de Yries - Prinscn Eolwcrk 50rr - 20íÍ l.l( Haarlcm _ Tel. 023-310231
l.H.lleycr - GasthuissingellS - 20ílDp Haarlem - Tcl.023-3í202g

HÀPPY'S BIRNÍDAY COBNER
Bloemer:aa s:,.,eg 257, Overveen Teleíoon ZS424g

frL cr., Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand jarig.
geslaagd,
zoveel jaar 3el'cLryq
oí zomaar aa:c :?

Nu niet meer voor
ieder cadeautje

FIRE F3X FILMORGANIZATION

\,re'l-- ^, - 
= la. theater

(v a. '_ :-'::-:r)

Besloten voorstellingen (Matinees)

VredehoÍstr- 7, Haarlem 023-31 4067

Naguaamsrraar l2 - te1.354902
v. Zeggeienoiein 95 - te1.350700
Engeienburg 78 - tel.353437
Ramplaan 52 - te|.241053
Winkelcentru m Amsterdamstraat
Ged. Herensingel6 - tel.35844l

UW FIJNBAKKER
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Problemen bij werk of wonen

MAIC geeÍt hulp

- et Maatschappelijk Advies- en lnÍormatiecentrum,

;evestigd in de Koningstraat 14, teleÍoon 3l 95 74,
.elpt burgers die vragen oÍ problemen hebben op
het gebied van werk, wonen oÍ inkomen. Het MAIC
adviseert, bemiddelt en helpt zonodig met het
rnvullen van formulieren. Men kan tiidens de
spreekuren zonder aÍspraak binnenlopen. De
hulpverlening is gratis !

Met ingang van I lanuan 1989 zijn de spreekuurtijden
ingrijpend gewijzigd. ln plaats van 's middags is het
MAIC nu in de ochtend geopend. De tijden zijn als
volgt:
Op werkdagen van 9 00 tot '12.00 uur. Bovendien op
donderdagavond van 18.30 tot 21.00 uur.
TeleÍonisch spreekuur ( voor korte inÍormatievragen)
op werkdagen van 9 00-11.00 uur en op
donderdagavond van 18 30 -21.00 uur.

Station Haarlem

de lucht in

Kort geleden is de lokale radio-omroep Station
Haarlem met zijn uilzendingen begonnen. Gevari-
eerde programma's met veel aandacht voor de cultuur
van Haarlem in heden en verleden vormen het
aanbocl, naasl uiteraard lokaal en regionaal sport-
n euws.
De omroep is te beluisteren op de FM-band,
golÍlengte 105.1Mh2. Op de kabel vindt U Station
Haarlem op 94.1 Mhz. Een beknopt overzicht van de
uilzendtijden ziet er als volgt uit:

maandag en dinsdag
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

19.00-21.00 uur,
18.00-22.00 uur,
17.00-22.00 uur,
17.00 -21.00 uur,
17.00-24.00 uur en
10.30-21.00 uur.

Rampertie

G IFT

Mevrouw F. bracht haar waardering voor het
wijkraadswerk tot uitdrukking door ons Í 50,-- te
schenken. l-iartelijk dank!

B rochu re Kru isverenigi ng

Haarlem

De Kruisvereniging Haarlem heeÍt ook dit jaar
traditiegetrouw eind december huis aan huis een
brochure verspreid. leder jaar weer blijkt uil de vele
reacties, dat deze brochure in een duidelijke
behoeÍte voorziet. Men kan er in naslaan welke
activiteiten de Kruisvereniging Haarlem - aldan niet in
samenwerking met andere gezondheidszorg- oÍ
wijkorganisaties- in Haarlem ontplooit. Om een aantal
belangrijke activiteiten te noemen:

24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheidsdienst;
begeleiding en aanvullende verpleegkundige
verzorging van zieken aan huis; spreekuur door de
wijkverpleegkundige; meer bewegen voor ouderen;
sport- en spelactiviteiten ( in samenwerking met de
dienstencentra); bejaardenzorg; klachtenregeling.
Voorts staat uitvoerig in de brochure vermeld waarom
het van groot belang is, dat men lid is van de
kruisvereniging. De contributie voor 1989 is Í 48,50. ls
men geen lid van de kruisvereniging en heeÍt men
plotseling wel haar hulp nodig, dan dient men een
eigen bijdrage ten gunste van hel ABWZ{onds te
betalen, die beduidend hoger ligt dan het
lidmaatschapsgeld van de Kruisvereniging Haarlem.
HeeÍt men de brochure onverhoopt niet in de bus
gekregen oÍ stelt men prijsop meer exemplaren, dan
kan men deze bestellen via telefoonnummer: 319190,
toestel 33 oÍ 40.

Gevraagd:

vriiwilligers Crisiscentrum

Sinds 1978 is er in Haarlem een Crisiscentrum. Op elk
moment van de dag of de nacht (ook in het
weekeinde) kan men er terecht. ln het centrum kan
men met proÍessionele hulpverleners praten over de
moeilijkheden waarin men verkeert.
De aanwezigheid van vrijwilligers in het crisiscentrum
ter ondersteuning van de beroepskrachten is één
van de uitgangspunten van de hulpverlening.
Vrijwilligers zijn de gastvrouwen en gastheren van het
Centrum. Zij bewaken de sÍeer en zorgen voor een
veilig klimaat in de huiskamer. Aan de deur en de
teleÍoon zijn zij het eerste kontakt met de ktiënt. Zij
vormen het menselijk visitekaartje van het
Crisiscentrum.
Wilt u dat ook zijn? Bel voor iníormatie 25 61 98 en
vraag naar de heer M.M. Willemse, koördinator oÍ naar
mevrouw J.B. Stoute, secretaresse.
Adres van het Crisiscentrum: Schotersingel2 - 2021
GE Haar'Íem



[J wilt vrrj sparen
en toch een hoge rente.

Onze Patentrekening laat
die vlieger opgaaÍr. -

E
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Onze Patent-rekening geeÍt u
een hoge rente, tenvijlu toch r,nj
over u\\' spaargeld kunt beschik-
ken. Tu'ee keer per jaar krijgt u
een hoge basisrente en in de

meeste qer allen ook een premie-
rente. Is uu' saldo op 1 juni of
1 december minirnaal f. 2.5[]0,-,
dan ontvan6l u dcze extra pre-
mierente in de daarop volgende
penode van een hllt jaer

Geïnteresseerdl Op het
kantoorbry u in de buurt verteilen
u,ij u er graag meer over.

DeVerenigde Spaarbank
doet meer,

o

verenigde
spaarbank

Gazelle

U Juncker

Vesting

VOOR EEN DESKUNDIG AÀ',J KOOP-ADVIES
EN loo7o SERVICE, ROLLAIID
MEER DAN 1.141-YE EEUW F;ETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
r ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TCEBEHOREN

ook voorolÍe soorten Philros orcerlompcn,
T.L.- buizen en elektro-n:oierróci
A.G. DE HAAS RA}IPLAA\I 46 Tt-L 24 05 53

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIDSTECHNIEK

STBOUW
)) ERK END- INSTA LLATEUR

» C. STAPEI- «<

ELEKT ROTECH NI EK
-{ )-

IPANEEL. EN KA

lslexrnouxe
laeno,nrc

Lcendert Meeststraat 106
2015 JT Haarlem

Íeleíoon 023 - 24 50 14

r OOK REPARAT I E T
TSTOFZU I GE RS / BAD IO.
) fV/VIDEO ENZ. I

Bakker Mein
. grote, sortering
Vloerbroden

o 72 soarten
bruinbrood

o elke week reklome
von qebak. koek
en chocolade

Gesloten van 13-14.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur

_JL_
il\


