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De wijkkront ptootst olleen wijkgebonden ortikelen
en medelingen.
lngez,onden stukken kunnen opgenomen worden
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden

De 2"secretoris von de wi.lkrood is redokteur en
verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentieverkoop en produktie von de wijkkront.
De outeur von een ortikel of mededeling btilft verqntwoordetijk voor de inhoud ervon
Het dogel.ijks bestuur is verontwoordetilk voor de
uitgove von de wijkkront .
Overigens is de voorzitter von de wijkrood verontwoordetijk voor o{[e ondere pubticiteit en pro
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DE HEER VÏSSER ZAL GEMÏST

I1IORDEN"

De heer Visser, rijkraadslid vanaf het eorste uur,
heeft gedwongen door privé-omstandigheden afscheid
genonen van de riikraad. Tijdens een ongedrongen
nieurjaarsbiJeenkonst heeft de rskraad afscheid van
hen genonen. Een reproduktie Yan een oude wiJkfoto
eD een bloeiende plant rerden hen aangeboden" De
heer Vj-sser heeft zich binnen de tiJkraad verdienstellJk genaakt door ziJn aandacht voor de bejaarden
in de wiJkrzijn werk voor de wiikkrant en door enige
tïd in het Dagelijks Beetuur t,e hebben gezeten.

Voorzltter MarselJe benadrukte dat VÍasers frÍsse en
kritlsche benadering gemist aal worden.
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lÍJdens de openbare wllkraadsvergadering 1e reek van.
naart ( zj-e agenda elders in dit bl-ad) zal de riJkraad
voorstellen de hear Timmermans uit de Hospeslaaa 6tenrecht te geven in rijkraadsvergaderingen. te heer
Tinmermans zal hierdoor,als niet wljir.raadaltd, de
plaats van de heer Visser kunnen innemen. HiJ zal zich
vooral rj-chten op de rensen van de oudere riJkberonere.
Eventuele bezwaren of tegeakandidaatstelllngen noetea

het secretariaat voor

bovengenoenrde

datun bereikt hebben.
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HEEFT U VOOROORLOGSE FATA'S VAN DE WIJK ? EEN
PLEKJE DAT NOG HERKENBAAR IS MAA,R TOCH FLINK
VËRANDERD ? BEL ONS, 21,$ 6A
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Beste Benseu, ongetwijferd heeft u zaterdag 16 jaruari ook genoten van de door de wijkraad georganise_erde korte tsaan wedstrijden op de Brouwersrkolkrhetzij als deelnener dan cel ars toeschouser. als u weet dat dit, hele festijn in 2 dagen is georganiseerdrdan begrÍJpt U dat hier iets groots is vemichtl
met een koek- en zopie, met : ZO peuters (vanaf 2 jaar !)die naar
een rekkere drop I'krabbeldenrrmet 120 deelneners van 6 tot + 36
iaar oud, met ts avonds verrichtiugrwarme rode vijnrschneewalz van
Strauss en met een echte starter: Ben Holleboon, oud conditietrainer
van de dames- en hereukernploeg in de t,frd van Ard en Keessie. Ben:
f'vroeger waren hier regelnatig wedstrljden. rk ben blij dat die
traditie weer hersteld i.s.tt
BEDANKT

i

Het is il-et mogelljk om iedereen op deze plaats te bedankenrtoch
wi.l ik een uitzondering maken voor de volgende bedrljven en
instanties,zonder wie dit al1es niet mogelljk was geweest.>
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Aannener Thunissen

-

Eeemstede. Nederland-Haarlen B.v.
Beatrlx school.
pe1 marktkranen verhuur-,
Brandweer Overveen,
Gem.Bloemendaal (Afd,AIg.Zak;en.
constructa service.
en Pubu-eke werkea).

Gen.Polltie naarrenGem.Politie Bloeoendaal.

stentor geluids"inst.verhuur.
Koek en zopie carla en christine

2 Mensen vir ik nog met natre noe.en,starter Ben Eorreboom,
en last but' not least Rob lliteubogaart vanult riens huis riJ
stroon kregen en di-e ons ontzettend heeft gehorpen toen door

een

kaber breuk kortsluiting ontstond en hiJ di_t zeer professi-oaeel
weer repareerde. Toen de brandf,reer overveea uitrukte net eetr.
aggregaat + 2 Halogeen rampen ras de zaak helenaal conpleet.
KOSTEN

u zult begrijpen dat dit soort aktiviteiten geld versrindende
bezigheden ziia. Daaron wir ik het bestaan van de stichtins
Ranplaankwartier onder ur aandacht brengen. Bank no g4.g6.96.344
Nutsspaarbank Ramplaan, Bijdragen zijn meer d,aa werkon.
Het zou natuurriik fiin zijn ars we rat neer financiëre arnslag
haddenrzodat niet altiJd somnige kosten voor rekening en rlslco
van indivlduele wijkraadsledea komen.
Wij rekenen op U !!!
Tot zrens volgend Jaar (iJs en wederdienénde)
U

ITSLAGEN

winnaars van de medailles en troostpriJzen (voor de traagste rijder)
werden

In de leef tijdscategorle 6 - 9 jaar.
iongens 1.Bob L,ans; 2.Floris ötolker; f .Rogier van Ku{ken.
Troostprijs: NeiI purcels.
meisJes l.Rcsita v.Roo!jen; 2.Barbera Verdam;3.14ílzy de Roos.
Troostpr\js: MireIIa Kraner.

vant-14Jaar.
jongens !.Sander llesnes; 2.Rebald Bisschop; ].Mark Thijsse.
Troostprljs: Lenard de Groot.
neisjes r.Petra Groenediik; 2.Abeba v/d Broeke; J.crister vork.
Troostprijs: Sandra v/d Meer.
N.B- PRIJZEN N]ET AFGEHAALDI}TARK THIJssEN,CHRISTEL voRK. pTijs ligt
nog op hen,/haar te wachten bij Anita BoerboomrM.Tui.ndorplaan-r.

yan 14

jaar en ouder.

jongens r.Marc Berg; 2.Marce1 Keesman; J.Marcel Zonneveld.
meisJes l.Jacqueline Kensenl 2.Sandra Thijssei J.Maureen Medelens
,

t

6

I

l>

veterane rll

1.Marcel Keesmanl 2"Cor Hendriksi z.ex aequo: Ab FlorÍ.s

en

Andrö Beek.

Volgens
14 - 18

/Í

jaar zul1en we deze leeftiJdsgroep verder uitsplitsen in.
jaar, LA - 2, jaar en 25 jaar en ouder.

P.S. De lntekenlljsten waren door de koude vingers onduidelijk
íngevuldrdus sommige namen zullen foutief gespeld zijn: sory.
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MAX VERBEEK / FRED LAVÈN

DUI NVLI ETSBOS

/ KOEIEPAD

.

LEKKER BUITENWERK
§taats Bos Beheer heeft recent aangekocht, het z.g.koeiepad, u
a11en reI bekend, (einde Ramplaan) en het daaraan grenzende bos.
llíj ziJn door staats Bos Beheer hierover benaderd omdat zii met
verschillende problenen zltten t.a.v. beheer en achterstalli-g
onderhoud, Men is druk bezig een beheersplan voor dit kwetsbare
en moole gebled te vornen.
ons is gevraagd hiernee te willen herpen Ín de praktfk. Heraas
is het nu zo dat het i11egaa1 puin storten nogal is toegenomen.
AIs eerste naatregel noet dan ook het bos schooagenaakt worden,
daarna kunnen de norroale bos werkzaamheden een aanvang nenenrhet
accent zaï hierbiJ liggen op het voor- en najaar.
u allen zult, door ons in een afzonderrijk schrijven gei-nforneerd
rordenryan&eer en hoe e,e.a. zal- plaatsvinden.
van te voren za1 §taats Bos Eeheer voor de vrswilJ.igers die
hierin geinteresseerd zfin een voorlicltinEs bileenkonst houden op
het landgoed Elswout. voorlopig wordt gedacht aan ) zaterdagochtenden in maart en I in april.
zi! die eens iekker buÍtenwerk en onÈsparining wi-l1-en combine

hier komt, Uw kans I
Tot ziens ia maart "
FRED r,nUEn"

P.S.

ZiJ

0m nisversÈanden

te

voorkomenrhet bos en het
koeiepad blijven open voor het publ_iek. O

die interesse

hebben 1n

het

maken van

narionetten

kunnen

hiervoor een cursus volgen van + 6 weken, kosten f lOroo

excl.materiaal.

Opgave bij:Johanaeke Pieron, Ramplaan 65.
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H.VAN HAMB{JRG
voor vlees en fijne vleeswaren,

VISHANDEL

frarase kazen en wijnen
40,

Ramplaan

36

tel. 24 B6 74
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uw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48

TELEFOON 242482

voor lekker en
qezond brood. vers
Uit eigen bakKerlj

PËJNAKER
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en fruit

§

BIC

ramplaan

RVS

verzekeringen

52 -
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IEUWBOUW TH OOLEN

WEIN§G PROTEST TEGEN WINTERTENNIS
De prannsn van de firma Thooren om j-tr de rs wÍnters onbenutte,
nieuwe bol-Lenschunen bÍj de Marcelisvaart te gaan tevrri-ssenrzijn
innj-ddel-s uitgewerkt, Er komen. l+ tennisbanen en ] badmintoubanan,
Het bestaande laad* en losterrei-u naast de hal levert tanninste
60 parkeerpraatsen. Buurtbewoners krijgen voorran€ bij het reser*
verea tot 15 februarÍ"Het seizoen duurt 6 maanden (haif oktober
tot balf aprll). Er wordt 7 dagen per week verhuurd, van Loo tot
23"oo uun. SledstrÍjdtennis is door de te geringe hoogte uit,geslotea"
VOOR EN TEGEI{STANDEH§

"

slechts drie rjjkbewoners verzetten zich tegen iedere vorn van
wÍntertennÍs in de bollenschuren van Thoolen. 12 wjjhbewo&er§
spraken zích uit vóór wÍntertennis in de schurenrtijdenË een Gpe&bare wiJkraadsvergadering in januari" De wiJkraad ontving ook een
aantal" bri-even van voorstanders" E6n briefschrijver twijfelde en
twee spraken. zich tegen het tennissen uii.
flolgens een verkÍ"egeu. juridisch advies Ís hetrop basis van de owen
di.t 6ebÍ*d genomen hesluiten"niet vonzetfsprekend dat d.e geneente EaarLem
goedkeurimg hecht aan }:et pran. §e uljkraad za} zich ia een opee*
bare vergaei*ring ,Dver haar standpunt beraderl.rzodra de
adwàes vnaagt - *ír,N

gemeent,e *m

)

ONTSPANNING VOOR BEJAARDEN
INVALI DEN EN GEHANDICAPTEN
0-8.ï.8. za1 elnd april weer een dagtocht
organiserenr Er Ís een prachtige route uitgestippeldrdie o.a.
zal voeren langs mooie buitens en kastelen.
0m g half elf zal er gestopt worden voor een kopJe koffie.
rlrÍiddags zal een warne luucb genuttigd worden en het ligt, in de
bedoeling on 1.5"oo uiur reer thuis te zijn.
De kosten bednagen f 3rr-- per persoon. Vindt U het leuk on een
kennÍs nee te nexnen dan is dat mogelijk" Omdat er enkele danes ter
assistentie meegaan Í.s het Been bezwaar a1s U slecht ter been
bent, Als E meer infornatie wenst of als U zich wilt opgevenrkunt
De reÍscommissie

U bellen net
JETTA

MANTEL, tel-24.2O.76

O
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Bel Hans den Nijs (na ï9.00 uur)

2454gO.

H"-t-f,*r"nhuis Duinvlied lagr 1lnks van het toàgangsfrà:< ni3 het Koeiepad,
waar nu 1n het bos een weide is.Het bouwjaar is onbekend,maar het is
tussen ï874 en IBB0 qesloopt,, waarbij de fraaie vijvers rondom ziJn
gecrempt,

Oo-it noernde men het Koeiepad wel t'Roestelaantje'r'naar de ï8e eeuwse
bewor,+r. van Duinvlied,baron Roest van Àlkemade.
Daarvoor waren de Cliffords eiqenaar.Latere eigtenaars waren de WijkerD.

Antwoordstrook

iffi.zo1sETH'tem

AKTIE BEHOUD DUINVLIED

aankruisen

postcode,/woonp

ro,,met. . personen n-qqr de
É
- itÍooitichtrnqsliorgen
op 13moort
tr ik hetp metl..per§onen mee op 20 moqrt
tr ik help met...personen mee op 3 opril

tetefoon

n

nqqm

ik hetp met...personen mee op 17 opril

Ifootf,", rooms-katholieken met een eigen huiskerk op de Boekeberg.
Die latere theekoepel stond op de heuvel direkt achter het inrijhek.
Katholieke Zandvoorters,die over het Visserspad door Elswout }«nramen,
volgden de mj-ssen op de banken buiten de kape1.
Over het vroeqere "Bo11ehof-Stedegebied", waar Duinvlied toebehoorde,
vertellen wij later meer.
Het is een interessante geschiedenis die teruggaat tot in de ï3e eeuw.
PLANTENGROEf

ïn iOuinvlied kun je verschillende bostypen onderschej-den op grond van de
varj-atle in de kruldenlaaqr.Het orrderscheid ontstaat d.oor verschil in
li chttoetredi ng, bodems amenste ll lng, grrondwate rspÍeqe 1 en vochti ghe id .
Het laten dichtgroeien door Ameríkaanse voqelkers en esdoorn op dit
rnoment (door te wej-nig mankracht) is schadelíjk.
SneI en riEoreus kappen is ook slecht.Fraaj-e kruiden,die slechts in de
schaduw qedijen, zouden afstenzen.

Vooral de zogrenaamcle 'rSti-nse'r-flora loopt daarbij qevaar.Men planttè
die ouderwetse sierplanten op landgoederen.
Bedreigde soorten,di-e zích wisten te handhaven en nu als,min of meer wiLd
worden beschouwd zijn op Duinvlied:Voorjaarshel-mbIoem,Daslook,,'Geknikte
vcgelmelk, Sneeuwklokje en Muskuskruid.
Tijdens de voorlichtingsmorgen of de beheershulpmorgrens zult U de
bostypen van Duinvlied zeker leren ontdekken. O
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Fred Lavèn / Hans den Nijs

DEZE UÍTGAVE IS MOGELIJK fiEMAAIfi
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JEUGD EERSÏE GEBRUIKER

WIJKCENTRUM VAN START
Ín het Ramplaankwartier wj-I een eigeu ruimte en daardoor mi-nder op straat roadhangea. Een groep jongeren klopte aa&
De wljkjeugd

biJ de wilkraad* De &nderhandeLtngen tussen geneente ea w$kraad
over een wfikgebouw aan de froesenstraat, verlopen weliswaar traag,

naar ziln biiaa afgerond. voorui-tlopend op een nogel{lk 6unstig
onderhandel§-ngsresultaatrvond de wlfkraad dat de jeugd aL van bet
gebouw gebrutk moeet kunnen maken" ï{a overleg net de Genef'or*
meerde gemeente overveen ( eigenaar) eu de gemeente HaarLen(koper)
j-s door B&uI besloten het beheer t\jderijk aan de rijkraad te gevea.

(

(

TTJDELIJKE

JEUGDSOOS

BegeleÍ-d door meerdere volrassenen zar de jeugd ae&- soos nogen
houden i-n het gebouw. Laraal Inag er niet, gemaakt wonden, op de
bronmer mag Ben ni-et komeo, Er zulren ongeveer l-5 jongerea 1-Íd.
worden van de soos. zoars door de wiikraad beloofd hebben de
onwonenden het recht een begel-eidingsconnj,ssie l-n te stellen d5-e,
in overl-eg met de vrgkraad, de iavloed van het gebruÍk van het
gebouw op de mm6evÍ-ag regislreert ea onnodÍge overlast zo snel
mogellJk aan de kaak stelt.i ru lo

VRIJVUTILI*lGËffi§

ffi#

BURENHULP NOG STEEDS AKTIEF

ffiffi
(

(

tN DE WIJK

n&

De tsurenh,ulp Ranaplaankrartier heer't op 2O januari J"t" eelr.
avond belegd in het Dienstencentrun aan de van Oosten de

Bru\lnstraat.
itlirmie Bartlema opende de avond en vertelde dat de Bureuhutr-p nog
steeds aktief is in het Ranplaankwart,ier . Zo, ziin er vrijwilligers
die een vast iemand begeleiden èn vrlJwilligersrdie worden opge-.
roepen voor incidentele gevallen zoals b.v. een treceptje wegbrengen "
Eén vaa de

vrfiwilligers merkte op dat als sommige van hen een
tijdje niets horen dit a1s itvervelendlt ervaren. Het anLwoord vaa
de Burenhulp Iuidderdat zoiets niet aan de vriiwilligers ligtrnaar
dat de Burenhulp dan zelf een tga;e geen aanvragen hedft binnengekregen,
Mevrouw Oosterhuis i-nformeerde ons over het,

binnen het bejaardentehuis itde
t

Blinkertrr.-

reilen en zei-len

I
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olte moten en
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>Ook hier verloopt alles naar wens. rrïel zijn enige vrijwilligersvoor bezoekjes aan bejaard.en in het tehuis, of om assistentie te
verlenen aan de bejaarden biJ het volksdansen en de gymuastiek op
dinsdagmiddag- van harte welkom.
Lenie Kersten (coördinatrice varl Haarlen Zuid-West) vertelde van
haar plan on met telefooncirkels van start te gaan. Zorn telefooncirkel behelst 6 personen, die elkaar ledere dag ter contr0le opbellen, Men tracht hiermee zoYee} mogel\ik te voorkonen dat men
na een ongeval in huis langdurig onopgemerkt bliJft.
De Burenhulp ls gevraagd een enquète te startenrwaarbij gepeild zal
worden of er in het Ranplaankwartier behoefte bestaat aan deze
telefooncirkels. Veel vrljwilligers zuIIen er nodig z\in on deze
enquète te doen slagen. Wij doen dan ook een beroep op een ieder,
die hiervoor tild }<an vrijnaken. U kunt zich opgeven bii de vo),gende
telefoonnumners 24,42.69.

;

24.20.75.
Begin naart hopen se een informatie-avond te hebben net de
vrijwilligers over de te houden enquète.
Nadat Lenie nersten de Sang van zaken had uitgelegd en de nodige
vragen omtrent dj-t onderwerp beantwoord had rerd de avond on
31o"oo uur beëindigd. o

í
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JNf,TA MANTEL

I- DICHTER BIJ DE SPOORBOMEN
? UW MENING GRAAG!

MOET LIJN
STOPPEN

Wie met de bus naar het postkantoor Overveen wiJ-, of naar het
station, het politiebureau, het marinehospitaal- of de winkels
daar, heeft het niet gemakkelijk. Niet alIeen is slechts sprake
van een halfuur-dienst, de haltes liggen ook ver vó6r en nà het
centrum van Overveen, vaak voorbij drukke kruisingen. Vooral
voor de talrijke bejaarden van onze buurt l-ijkt dat geen pretje.
De wijkraad overvreegt een verzoek in te dienen bij de gemeente
Bloemendaal en de NZH. Er zou een onderzoek moeten komen naar de
mogelijkheid van bushaltes dicht bij de kruising Bloenendaalse-

weg/spoorlijn. lïat is hierover urv meni-ng? Schrijf het sekretariaat of kom naar de vrijkraadver5qadering Ín maart (zie bladzijde
12). (PM)
)'
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V

oon de

Croesenstrqqt.Bel de leidster Mieke Fronk 2/"52V5,
of Annette Heerschop 33 89 98,of de opvonq 2463 33"
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DI E NSTENCENTRUM,,ZUID.WEST

"

Van Oosten de Bruijnstraat 2 (hoek Westergrachu, 2014 VS Haarlem - telefoon O2S - AZ 42 61

Vriidag 19 maart 1982. Onthoudt U alvast deze datum.
WAAROM ?

0p 19 maart t82 is een groot feest, openhuisdag, in dlenstencentrum Zuid-West.
Mensen komen kijken naar en informeren zj-ch over wat er zoal
gebeurt Ín dit dienstencentrun,
Uit onderstaand progranne bl{jkt, dat veel mensen tn het dienslencentrum komen en iets laten zien waarmee zq zLch cezig houden.
Deze nensen komen reeds in het dienstencentrum. rp ae openhuisdag hopen wI ook U, die nog niet in de 6elegen-hei: tent geveest
om in het dienstencentrum te komen" hartelijk rerkou -ue hetea.

-

5

Het programna is:
10.oo - 12,oo uur tentoonstelliag en deno::s:ra;:e
vaa de groepen;
L2.3o - 14.oo uur mogelÍjkheid on een ríartre saai-ulo

- Financiiiel verslag 198I
- ïnstalleren stemgerechligd wilkbewoner.
- Bushaltes lijn 11 bij spoorretovergang
.l;verveen.
,
- Braderie-opzet en organ'isatie.
- Sprokkelen voor vrijwillers in Duj-nv1iet.

RAM PERTJE

éón of meerdere
Boxen omgeving Ramplaankwartier.

J.G.v.Heerden. Bloenveldlaan

t_

8J.

le

bouwen

Tel.

24.6r.oO

I

l

I

DONDERDAG 4 MAART 1982.20 00 UUR.
WIJKCENTRUM CROESENSTRAAT . ZIJ. INGANG
OPENBARE WIJ KRAADSVERGADER I NG

(luto Box)
of stukje grond voor

]

l

kleding, gymnastiek, volk.soan s en enz .
Als U huiswaarts gaat, kunt U neer aan de qeei gekomen z{ln
over rat het dienstencentrun doet en e.v. cai 1a'u centrun
voor n{i kan betekenen.

Garage

l

I

1[.oo - l-7.oo uur denonstraties van zelfgslaa<ie

TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD.

]

i

te gebruiken;

VooRLoPIGF AGENDA.

,

r

iks per regel

1?

a1s 1k zo eens door de buurt wanderrvallen
een aaatal zakeu
dire|top,'mooi,rustig,vee18roeE";;.;,,;;;;;"'"waardige zaken, ook is onze
soenen, Neen b.v. de scirittellï.:t:";L:ï;"r:.;ïïr;:"ïï:;r_
meesterlaan en vooral in het,
voorJaar o; ;";r;;;;"-;=;r;;:Echter moet n[ yan het irart aat
;;-;r;;
;;;;;;ïr'ïrr'sehèel
"*".
ontbreekt en wel kunst (gr'oot of kleine
K naakr
;;;rï;;
Ís hiervan terug te vindea. Geen beeld
of
buurt op te sieren of verder te verfraaÍen,wat dan ook vernag deze
Het enlge wat te vinden is,het rerÍef
aan de Flinkertlzal bij.de
s100p gedoend ziin te verdriinen.
Eet enige ,roounentarefr rat rest
is die afschuweliJke gele glasbak3
zeker frebben wil
toch'rrechtf'op enige,conpensatie
in ons k{ikgenot. rn deze rijk zo
rifk aaa kuqstkentrers, rethouder-q,
ia zerfs kunsteaaars, B'!
aoet het
toch nogeliik ziJn om iets van en
op-de ,"".u .; ;;;;;;:'
Bent u ook van nening dat kunst
noet, o""rt u dan koatakt met ons
op.
,

a

FRED LAVET.

g/as rn de glasfuk

ffiör

laat, om de avond- en nachtrust niet
te vers toren,
alleen overdag glasgerinkel horen.

ln het gewest Kennemerland
staan nu overalglasbakken; in
totaal 42 stuks. Er is dus aftijd
een glasbak voor iedereen
overal,vlakbij. En de bedoeling is
dat u daar alle iege flessen en
potte,n,.yvaqr u geen statiegeld
voor krijgt, ingooit. Want gÉs in
de glasbak levert een helóboel
voordelen

op.

seen openge§cheurde
zakken rneer

een zaak van gezond
verstand: rmindervaak
een kind Ën't
Glas heeft
'n vervel

't Breekt.
En ge
I

ken
is vlijm-

scherp.
Daar
kun je
je gemakkelijk aan

Glas breekt. En de scherven
snijden de plastic huisvuilzakken
open als een heet rnes door de
boter. Dat zatu meer dan eens
zijn gebeurd. Met als gevolg dat
den. En
zo'n zak tijdens het dragen
kinderen kunnen zich
steeds lichter wordt. Wànt u
omdat zij geen gevaren kennen,
strooit alles in het rond. Gooit u
som s ernstig bezeren aan de
glas vanaÍ nu in de glasbak dan
gl asscherven die uit een
vuilnis_
kan dit niet rneer gebeuren.
zak steken. Voor je het

weet, is het gebeurd. Ze
ontsnappen even aan.je
aandacht en, hÈp, .iodium,
pieister, verband is nodig, zo 2
al niet direkt naar de doliter
moeten.
Straks de lege Ílessen en
potten dus even in de glasbak
gooien. En één van die +2
glasbakken staat vl akbij ,r in dr
rt. Da's toch een stÉk

>

u gebruikt minder

zakken

die lucht in zit, weegt behcorlijk
wat 1/B deel van al het vuil dat
r elk laar aan de reinigingsdienst meegeeÍt, bestaat uit
glas Dus, vanaÍ vandaaE: gias
in de glasbak;scheelt een stuk
in het stouwen.

Als een zak scheurt,
moet u weer een nieuwe

nemen. Da's
uidelijk. Bovendien
nemen
lege ïlessen en
potterr

heeiwat
plaats in.
Want in
feite bestaat
zo'n lege fles o{ pot voornamelijk urt iucht. Waar dan
wél een huisvuilzak omheen
moet. En die stukgescheur-

d
E

cle zakken en de zakken die

u nodig hebt om leeg glaswerk te vervoeren, kunnen
bij elkaar aardig in de
papieren lopen.
Dus. voortaan glas in de
glasbak, 't bespaart u geld en
extra werk.

minder siouwen met
zware zakken
Lege Ílessen en potten

t

bestaan weliswaar voornamelijk uit lucht, maar het glas waar

tr

minder troep
op de stoep
Dan doe je je besï, elan
-e je cÉ za( Eoed afgesroien vlak voor"de vuilnis
rnan kornt buiten, is ie
ooengescheurd door glassoherven. Staat ie het hursvuii vrolijk dansend in de
wind tot ver voorbijde
ouren rond te strooien. Om
moedeioos van te worden.
En bovendren, je kan er
nrets aan doen rnaar dat
weten de buurtgenoten
niet. t is toch vervelend als
bt ir.,oo rbeelci een enveloppe
mei je naam erop door de
straten huppelt.
G,as dus niet meer in
de huisvuilzak maar in de
glasbak. Dan blijft het huisvui dat rn de zak hoort ook
rn dle zak zitten. En blijft uw
straat een heel stuk

schoner.

d/t/
r' 1/

in de

t/ glasbah
alleen glds.alleen ovErdag

A=K,AHNEN

D

BRIDGEN ?

* alle verzekeringen
* hypotheken
* financlëringen
* persoonlijke leningen
* continu kredieten
* spaarcertificaten
* reis arrangementen
'Vrij-uit'
ABR IVENSSTRAAT 4
2O]5 JR HAARLEh/
023-24 43 41

Bridge-club Hoqrlem We st
heqt nieuwe leden hqrte tij k
welkom !
AAN M ELQEN ? Spee tovond, donder_
oo9,s om 1930udr iÀ 6ei GrËirrÈ

centrum, Romploon

vnaorruE

n

U

'

l0B

2/-2t- 5o of 37oogg

schoonheidssalon

Astrid Sloot
depositaire van 'Lady Esther'
ook voor zorrnekuren
behande ling volgens afspraak

/

srrvAs a*n I lid ANBos

CROESENSTRAAT

il I

ZqESEA
/

I

Lood - en zinkwerken

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Qas - en waterinstallaties
Q.erytrale verwarrning
Riolerinqen
Comple[e badkamer- en
xeukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, bollers
geisers e.d.

/

I

Tuinhuis

a

/

,

Geenvoorijkosren

()tm,

/

Vraag vrilblijvenC cÍÍerte

l«qnscít
NoorderTurndo rala an 26
2015HK Haarlem
Telefoon O23-2462AB

m

Noorder Tuindorolaan 54
2015HL Haarleó
TeieÍoon O23-242344

/

Planten

L

Miin geld via de bankgiro bii
de Nutsspaarbank West Nederland
l-{et grootste voordeel van mijn bankgiro bij de [,,iutsspaarbank
West Nederland? Ze kennen me daar. lk korn er niet alleen

voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn verzekeringen en de hypotheek op ons huis.
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
antwoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via mijn bankgiro laat lopen is mooi
meegenomen.

een

t\

\

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP.ADVíES
EN looo/o SERVTCE:

Juncker

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARAÏÍES,
O ALLE IV1ATEN BANDEN

BOLLAilD

r,!§m
i.llffi

it*l
itírr.iïlil

hankwndqetijd

. ONDERDELEN

. TOEBEHOREN
ook voor qlle ,soorten Philips glocilompen,
T.L.- buizeD cDi elaktro-rnoteriool

Vesting
I
I

A.G. DE HAAS RAMPLAAN

o

rrntr

46

ÏEL. 24 05 53

[ í.lr 'TULLENAAR
iqqr

stoot
voor u ktoqr

en

a

ZuiderltrindoÍpslaan 2
I.EVENSMII'I'EI.EN
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VQN
ROLLAND
B-OpQOVe:
I
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33

TEL 211161
y-out : poul morselje

