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De wr.lkkront ptootst otteen wi.lkgebonden ortiketen
en medetrngen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden
Wr1kroodsortiketen moeten opgenomen worden.
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VOOR OVIRVTEN

f'^ensen gaan

en komen
Als bladeren zonder bomen
De bomen ztjn nu dromen
Uit een vervlogen tijd
l{rjn dorp is nu doorsneden
Haar lindelaan verdu;enen
De Randueg trapt mijn schenen
liaar niemand voelt de pijn
Soms denk ik aan je duinen
ltret helm en brem a1s kruinen
ftJaar ik nog vrij kon struinen
l/at zal mijn kind daar zien
Hoe lang zal het nog dt]ren
Uoor flats a1s torenmrJren
Het leven gaan verzuren
ïot leven sterven is
Jij Zanderij met vissen
ïk zal- je altijd missen
De pepermunt en lissen
Je bronnen staan nu droog
De doodsklok van je kerken
Dreunt over zoveel zerken
lJiI niemand het dan merken
Í',rij n dierbaar Dverveen
l:Jant zonder klacht of u.roorden
L aat jij je stil
vermoorden
Door de gebral akkoorden
Van boutr.t en snelverkeer
Tk ben een van je knechten
lJlil altijd voor je vechten
A

t heb je u;einig rechten

f,fijn stervenci 0verveen

Dick

Snoeks

I

.1

t,

B&W in de fout

SLOOP DREIGT VOOR HISTORISCHE SCHUUR
en
-aloernbcil-cn. ie uilren bc-Lanqr:ijll i n Tuj nbc-uugebiecl en Ramplaankurartier
gebroeders
de
3.V.
-/an
zi.;n dat ook nu noq. r(ijk rÍtaar ncar ce aktiviteiten
de ontuikkelinE
Thoolen. Als het Lrvcn kan iroeten L';j -e herinnerinq aan
parnpl-aankuartier
en
het
voor
houden,
levcnd
van de bloenbollen-cultuu::

voor heel iiaarl

errn.

:itrliUi:Í\iT

Ir staat een heel ouCe, houten bollenschuur langs het i-loutman-zijpad, achter
de 12 nieuu,e Lrloningen aan de 1-ailbrecht
van f,aIelaan. De historische schuul,
i-net zt n gebcqen spanten €ln muren van
brede potdeksel-eno'e houtdelen, is het
laatste overblijfsel in het Tuinbcuurgebied van de ouCc, arbeicJs-intensieve
u.rerknethode. Het is eigenlijk een
nonun ent.
AIs í-nonurent staat, het ool< zeker op ci e
juiste plek. l-let is opgenomen in een
reeks van vrijur e1 niet ancJ ers, dan beschermde n"ronumenLen, tussen Pieter
ulantelaan en Brouu.rersvaart. Kunstenaar
i"ax Koning u.I de schuur laten restaureren en intcrn tot een (t<teine)ucninq
Iaten ornbouuren. Hij is bereid daartoe
grond en schuur van de qemeente over
te nerflen.

nekp rjn,bu i kpijn,ru gpijn

dokter 0osterhuis
gepromoveerd
Cp g sett--c:l

j.Io pr0rTloveerde
Ls, huisarts in het
Ramplaankuait:-er lot doctor in de
geneeskuÍ:ce. -l= aula van de
Universj-terr van Amsterdam uas bij
deze plec:rrqe qelegenheid boordevo1, een urizondering bij zulke gebeurtenis.3l-r, \Jerschillende opponenten vertclkten hoe zeer zil oÍ-lder de iniruk uraren, dat een huisarts naas*v z',:,n Crukke praktijk tijd
had gevonoan voor het berJerken van
een acade.risch Droefschrift.
SLCCP !
De titel van het uitermate leesbare
proefschriit van dr.0osterhuis
De gemeente stelt voor de schuur te
luidt: ile<oijn, buikpijn, rugpijn slopen en de grond te verkopenrzodaL
positieve aanLrijzingen uit negatieve
een moderne eensqezLnsuoning kan
bevindingen. ln het proefschrift
uorden opgetrokkeÍ-r. -De uijkraad verzet tluordt uiteeng ezeL dat pijn in deze
zich sterI tegen cieie ontu.rikke]-inq.lJet lichaarns zcnes, Lraarvoor medisch
huidige rrbestemmingspLanrr staat die
gezien, geen duidelijke oorzaak is
ontui-kl<elinq niet toe. Het is een be- aan te geven, gerelateerd kan zijn
schermend voorbereidingsbesluitromdat
metemotionel-e toestanden: nekpijn
een nieuu.r plan ter discussie staat. 1n met agressie, buikpijn met angst en
dat ontuerp-plan staat de nieuu",bout,llage rugpijn iiet verdriet, tel-euruoning uref . LJijkraad en beuoners hebben stel1 ing en machteloosheid.
tegen dat deel van het ontulerp geHet is zeer boeiend, dat dr.
protesteerd. De discussie daarover
0osterhuis zijn bevindingen heeft
rr-rordL nu doorkruist, door .een onuettig vergeleken i-rret rr.lelbekende beeldbesluit van B&!l de schuur te slopen en spraken, die bepaalde lichaamsde qrond voor nieuubouur te verkopen.De delen associeren met gevoelensrbv.
rfhardnekkiq", hetflergens voor in de
uijkraad neemt hier qeen qenoegen nee
en heeft dit kenbaar gemaakt. ts&lrl heb- broek doenrr. Dergelijke beeldspraken
ben hun besl-uit daarna voorlopig opzijn niet beperkt i-r-,t onze t,aa1 of
geschort. (ntt)
die van andere europese talen, maar
zijn ook te vinden in talen als het
giften stichting romploonkvortier japans en het sr.,rahili.
De stichting

ontvinq op rekening
84.86.96.34tt bij [Jutsspaarbank
( qiro 51 80) O" volgende gift:
mevr.C.JrArvoF E. f 25.oo
ïn verqadering ontvinq de
stichting Í 1.oo

U.U.Cos""er'tr..r

geluk met de
afronding van zijn proefschriftr 9elukuensen u.raarin urij ook graag zijn
vrouur en kinderen betrekf<en. (ldS)

Ulij urensen dr.0osterhuis

Jan de Bruin
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Duinvtiet,

EN

NI,J VERDER

'-et na.-jaa: ts ir;nccblcl.rt:n Ën C.:.r:.ï'ee cc! -at =ri:cr:n ofit -a=- LlrrkZ?.àt.itnecen tír fr,ns'r luinvLie:+- ut=er oD +"e
nere n. - . f,:ioc nn:aak ai<ti c Van rl it
voorJaat ^=:it in aller oqen zoveel
succ=s t.*at . Dijvoorbeelcj nauu/r:lijl<::
nog nr cul= vur I s tortingen) , Cal ue1
geblc<=r- is cat net Iocnt orn
r,_ai
vr;je ri,c -,? oÍ'feren. l.:.le hopen oaafo:' :at r=r.reen qoecj e z:--n heeft 0il]
trIr-]

a:.

tc

ll

nran

In overteg ,."t-:" ":.:;;n'ron
staatsbosbeheer zi]n ce volqende uierkctaqen
vast:=st:ld, steeds ueer rje zaLt_ei:dao
och*uenc van g.oo-l3.oo uur:
_-L S_la.t

2A november
E janua ri
5 februa ri
5 rnaart

t aan uJe doen: de mensen van Staats
osbeheer hebben deze zomer ci e zaak
nog eens goed bekeken en een behee:s-

lLla

Etswout

oud prunusbos
koppen, terrein

beptonten

oploatsen von polen voor het nieuwe hek
longs de Bovenweg,tijdens de vorige oktie
plan gemaakt. Voor ons houdt dat in
dat ue deze ulinter enkele stukken hos
intensief onder handen eaan nemen:
verurijderen ( trekken, zàgen, uitgraven)
van amerikaanse vogelkers en esdr:orn
omhal en van enk el e grotere bornen
( vni o esdcorns )
klei-n zaqen, en afvoeren van het
hout
beplanten van de kaal gemaakte
s

Jonge prunus
en esdoorns
wegholen

tukk e n.

kaart is te zien op rrrelke pÍaatsen het eerst geuerkt gaat u;olden.
Cp de

0pR0[p

Deqenen die dit voorjaar at meeuerkten kregen a1 een uitnodiging oTrl rreer
te komen helpen. r,-rJanneer u dit ]eest

prunusopslog
('bospest')
wegho Ien

esdoorns
wegholen

zaL de eerst,e zaLerdag van akliuiteit
al achter de rug zijn.
UJij hopen echter dat er nog rneer men*
sen zijn, die mee .rj11en helpen het
3chterstalliqe onderhoud te doen.
l(om op de bovenstaande zaLerdagen
naar de poort van Duinvliet (U;j het
koeiepad)
sluit u aan ! !
"n
zie verder biadz

tl 6

6

Romptoonkwortier is het eeos:

22 BL ADZIJDEN BEZWAREN TEGEN
N I EUWBOUWLOKATI E TU I NBOUWGEBI ED
rtAls r,,ij e eniqen zi.] n, rlie in 'rlaarlei: ',-'J gerr u plannen te hoop lopen, uiosroilr bourrtt u Can- nieÉ íooral erQerrs andcrs an niet hier ? ".
Tachtig enthousiaste buurtbeiràners l<Iapl-en zichr oF l? augustusr. de handen
stuk, to"n cen strijdbare inu-roonster zich hiermee richtte tot ambtenaren en
t.rethouders. De uljkiaao hacJ hen uitgenocigci om te praten over de nieutlbout;plannen in het fuinUouurqebiecl. i-ret r.i.ierci al- snel duidelijk: Het Rampfaanku-rartier is eensgezind en de plannen zijn cnzorqvuldiq en onjuist volgens
beuroners en (niet.-ge*eentelijke) deskur cjiQBt-ro
l-l

cJ

tti''AS3At

i Cpl<0i,"srrt
Vorig jaar al verzarielden l2Cinrr;oners
zich om bezuaar aan te tekenen tegen
het in studie nemen van zo t n bourL-rI okatie. tnige ueken terug kularnen er60 inr.r-roners om mee te praten over het
vast-stellen van het bedefinitief
zuiaarschrift.
AIs l'1aarlems Dagblad 80 bezoekers op
een soortgelijke vergadering in
Scl alkurijk (40.ooo inu.roners) een
rlmassale opkornstll noemtruat voor
ucorden moet je dan kiezen voor
deze aantallen uit een uijk met
nog geen 3ooo inuoners ? De ririjkraaC
Ramplaanku;artier ontving verder van
zo I n zeventig mensen iir j-even en
kopieën van bezr.r.raarschriften.
BEZTJAARSCHRÍTT

ïntussen is een lijvig bezuraarschrift
(22 bladzijden) aan Burqemeest er en
irlethouders aangeboden door Ce ulijkvervolg , Duinvliet , bladzii 5
Praktische punten:- ;r,1s u rrierkhandschoenen hebt, neemt u die dan
mee, de voorraad van
alstublieft
Staatsbosbeheer is noqal geslonken.
Verzamelen bij cje toegangspoort
aan het Koeiepad. Bij slecht ueer
uordt daar, over r.lel of niet uJerken, op de ochtend zeLf beslist.
Kom dus bij tuijfel over de frurerkbaarheidrt toch maar even kijken.
Kof f ie en soep (un natuurlijk 9ereedschappen) zullen ureer vanuege
Staatsbosbeheer beschikbaar urorden
gesteld.
Graag tot in het bos

!

Voor alle inlichtinqen:

Hans den lJijs
Ramplaan 33

te1.

24549D

raari Ianrpiaankulartj.er. Aan de voorbereidinq ,:n tot s:andkoming is dcor
velen harcj gerrrerl<t. Door de zorgvuldige en uitvoerige behandeling mag
je spreken van een trUijkstandpunttr.
fen standnunt dat door vrijrriel iedereen in het Iamplaankurartier rLrordt gedragen. Het liqt nog steeds ter
inzage op L.V.DaIelaan 4.
fr is echter tueiniq tiid voor tevreden'
heici . Cver enkele eken moeten urij ons
standpunt verdedigen tegenover de qerneenteraad. Uij h;bben daarbij Urr-l hulp
nodig. Urr.i aanutezigheid in de toeschouuJersbanken is onmisbaar. U hoort
noq van ons ! (Pr)
ir.r

Speettu

in Overveen

VAKANTIE
AKTIVITEITEN 1982

EEN SUCCES
14:t aandacht hebben urij het verslag
van de speeltuin ge1 ezen.Hierbi j
gaan onze gedachten uit naar vlcegerrtoen je in je vakantietijci Jezelf moest vermaken en rn bezoek
aan een speeltuin hoogstens eens
per jaar voorkuam.Nu er Praktisch
in elke rr.rijk zorn tuin staatrkunnen de kinderen zich daar naar
hartelust uitleven. fr urorden zelfs
tijdens de vakantiesr2l dagen lanq,
allerlei spelen voor hen georganiseerd.
De speeltuin maq zich verheugen in
enthousiaste jeugdig e berloners,
die de teiding op zich namenren
hiermee iets presteerden uaar urij
diepe beulcr ndering voor hebben.
De hele rr,lijk is hiernree imners gcdiend!(JD)
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,k*/<t-n ícol2.ead tat / í,/tt; t/oT,r sl*it;ryslyrt
koz ijnen,deuren,

romen,dokkopetlen,schuif puien
en troppen
olle moten en
houtsoorten

uit onze moderne fobriek,
gemookt door
vokmensen

wij ptoot sen ook,
ols u dot vroogt
wij verwerken
geen kunststof,
otleen eerste
kwotiteit hout
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hqorlem 023-31 08 36
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HOEK PIETER KIESSÏRAAT
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J.G.von Heerden en zoon B.V.
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B

donderdog 4 november

VERBOUWPLANNEN EN VANDALI SME
IN WIJKRAAD
Een soort hoed op het dak van Rollands
laan 46 en een nieuue, iets groLere

biljartzaal- voor het Ramplaancaf'e:
llat v indtudaarvan?
Ukuntuu
menin g qeven tijclens de uijkraadsvergader ing van donderdaq 4 novenber
( zu.o o uur, Ramptaancàr'e). Dp die
ver9a dering uordt ook gesproken over
het t oegenomen vandalisme in de r-uijk.
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.VAN HAMBURG
vlees en fijne vleeswaren,
kazen en wijnen
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Ramplaan
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re " mantcure

P. Bouchier

L.frénay-

luxaflex ialouette
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Rood von Stote

ASFALT MOET WEG GEHAALD
WORDEN

t

Je gerieente Haarlem Í-nag het asfalt
aan de Vlaarr.se ueq 4 en 6, op kosten
van de eigenaar, laten veruijderen.
le Raad van State stelde de gemeente
irr het geiijk in een beroepsprocedure,
die eigenaar Lammerse tegen Haarl-ern
had aanqespannen. A1 eerder bleek
cjat men de sportschool Ixercise mocht
ontruimen, die iIIegaal in een voormalige kas ter plekke gevestigd uras.
l,lI

iULl 0liT\rlIKK tL I fJG tN

De gemeente Haarlem uacht voorlopig
met opbreken en ontruimenr àongezien
nieuule ontr.r-likkel ingen dit onnodig
lijken te maken. De nj"euue eigenaar, de
heer Smits van het kraanrrragenbedriji
5mits, heeft namelijk toegezegd de
sportschool voor I november te ont-

FABLO SPORTHAL OPEN,

TENNISSEN
IN HET
RAM PLAANKWARTIER

rlls ii'- nu een bl-oembollenschuur u,aar
je rs uinters ook nog mag tennissen,
cf ?en sporthal Lraar je zomers ook
nog bloer-,rr bol1en kunt opsiaan ?ttvroeg
cud PvdA-raadslid Vick Kerkhof zich
ruimen en de asf,a1tp1aat, voor die dag al s voorz itLer van de Haarl- emse
met tuinaarde te bedekken. i'1ocht dit
sportraad af. Kerkhof mocht de Fabloniet gebeuren, dan is de gemeente als- sporthal openen op I5 oktober j.1. en
nog gereci-tigd in te grijpen.
sloeg cje eerste tennisbal, net over
het net. Hij uJas, evenals de vele geUÏJKRAAD CNGERUST
nociigden, onder de indruk van de
nieurr-r e accomodatie, in de ThoolenDe l.dijkraad Ramplaankuartier is onEeschuren bij de Iarcelisvaart. Uier
rust over de nieur.re ontu.rikkelingen. Ze tennisbanen, drie badmintonbanen,
tr.'iI graag de plannen kennen, die Smits zeer verzorgde kl-eedruimtes en een
met grond en gebouu.ren heeft. Volgens
sfeervolle bar vormen een qoed geheel.
het geldende bestemmingsplan mag er
slechts agrarische bedrijfsvoering
',iJI JKB Et AliG GEDT t1''lD
plaatsvinden. Aangezien Smits en B&lJ
van Haarlem in overleg met elkaar zijn De llijkraad Ramplaankuartier heeft,
is een I13st kritische vragen aan B&rr'
tijdens planning en uitvoering van dit
( nfrl )
verzonden.
projekt, in voortdurend overl-eg met
de firma Thoolen, getracht het uijkbeAKTI t if i Í\S i i\; I i\ N!0D
lanq te beschermen: De omvang van de
ha1
is bepaald door het agrarisch
KLED INGAKTIE IN DE VV IJK
gebruik. Het agrarisch gebruik vindt
qedurende meer Can zes maanden per
Zaterdag 13 november organiseert de
jaar plaats. De ha1 trrordt aan het
t'mensen
een
in noodrt
stichting
zicht onttrokken door een beplankledingaktie.
( die nog uat moet
tings-gordel
(
en
Kleding ook vodden) , schoenen
groeien).
Inuoners
van het Ramplaandag
van
brillen kunnen op deze
jaarlijks
krr.rartier
hebben
voorrang bij
qebracht
uorden,
10.oo tot I3.oo
gaat
Het
hier duidehet
reserveren.
de
aan
Centrum
naar het Kerkelijk
lijk om een bloembollenschuur uraar,
Ramp 1 aa n.
vooral uijkbeuoners I s uinters ook nog
'dJij zouden het op prijs ste11en, als
kunnen tennissen.
de kleding verpakt is in dozen of
De trJijkraad Ramplaankr.,-,artier kan dan
zakken, en de schoenen per paar
ook, tot dit moment, i"net de ontuikaan elkaar qebonden zijn.
kelinqen insteirner' ;
lJilt u meer informatie over deze
Ien felicitatie
is daaron op zijn
aktie, dan liqt er zaLerdag l3
(rl:)
plaats
!
ncvember een folder voor -l klaara
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NGEZONDEN MEN I NG

Witdgroei uit tuinen hindert voetgqngers
op het trottotr
uildqroei van heesters, heggenr stru
ken en zelfs bomen zo over het trottoir uras uitgedljd, dat de voetganger
er slechts met moeite Iangs kan en
zel-fs hier en caar genoodzaakt uordt
palen
de
vervocr
straatmeubilair:
de stoep af te gaan. VanCaar het
van
voor
el
ecschakeLkastjes
I ichtinq,
vriendelijke verzcek aan mede-ruijkt,riciteiten antennekabels, vervoor hun
keersborden- en haltepaaJ-tjes en een beuoners de trottoirruimte
te bekijken met de
enk el e abri voor urachtenCen op Ce bus ' huis eens kritisch
oqen van een langskomende voetganger
0ok auto ! s, die vaak nondgedu-rongen
voDr een deel oprrde stoeplr qeparkeerd En mocht er inCerdaad sprake zijn van
staan, vernauuen nog aI eens de door- belenmering door. uildqroei, dan zou
men velen een dienst beurijzen door
gang v0or de voetqangers.
daar eens duchtiq de snoeischaar in
te zetten.
DTRU/OUD

lulie onze uijk doorurandelt bernerkt al
qauu dat van het voetganqersdomi:in:
het troLtoir, op taI van plaatsen
heel uat rui.mte is afgegaan door orso

Zo heel erg zau dat allemaal noq niet

zijn, als ook niet uit meniqe vo0rtuin

D.G.HOTKST:]A

KLAI\TISKONING

B

Ioemveldlaan

BIJ

M.G.MAASB.V
I

o voor alle voorkomende
schilder,, wit,, vloer,,
wandbekleding,, sierpleisterwerk'
zaamheden en constructiewerk.
o vrijblijvende adviezen en priisopgave

BEL:02505,570
b.g.s.: 023-25 41 99
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Het ulordt steeds trrrijfelachtiger of
er ooit een tennispark tussen het
Tuindorp en de flstrtoutlaan zaL
komen. De vergunnipg voor een uit*-it op de flsuoutlaan mag de
gemeente Bloemendaal pas geven, als
het bestemmingspJ-an veranóerd i=.
Zcnder die uitrit
kan het tennispark
niet cntuikkeld uorden.
De besrenmingsplant.rijziging bleek
niet verantr.r-roord mogel'r.1k, -via een
verkorte ( artikel lg ) prócedure. Er
ku;arnen +-e veel_ zuaaruJegende protesten. f en voll ediqe uijziginqsprocE-

Peuterspeetzqot Overveen
10 joqr in Croesenstroqt

FEEST
^

t

a

Q
c)

r

voor mote

dure komt uaarschijnlijk begin volgend
;aar op ganQr
OPNIEUIIJ BEZI]JAAR AAI\TEKENEN

!

ïedereen cJie aI eerder bezuaar aafltekende, moet dat dan opnieuu doen !
0ok de l/ijkraad Ramplaankuartier
overu;eegL bezLJaar aan te tekenen.
Een uitrit
aan de El-suoutslaan verplictrt de gemeente Haarlem namelijk
ook een ingang aan de Ramplaan toe
te staan. Zot n ingang za1 overigens
niet meer tussen de kostersuoning
en Rampl-aan I doorqaan, maar tusien
de kostersuroning en de kerk. (pt.)
Dinsdag 26 oktober j.1. bestond de
peuterspeelzaal_ altr,,eer l0 :jaar. Daaraan is niet zo maar voorbij!"g"un. Dit
is qevierd u;aarbij zelf s dó- póuters
die de speelzaa]. in juli j.I. ver_
lieten, niet zrjn vergeten, De oudercommissie organiseerde met
beide leidsters een feest, uraarbij
ook de ouC leidster Henny !orst.
u,,erd uitgenodigd.
Voor de kinderen, ouders en l_eidsters
u,erd het een hreerlijke dag om oF terug
te zien.(JD)
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Tel. 243283

DeRuyterweg 22'*
20144í Haarlem
TeleÍoon: 023-247060
VOOR EEN DESKUND]G AANKOOP-ADVIES
Èxr röo-v" sERVlcE,

ROLLAXD

Gazelle
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Juncker

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE NIATEN BANDEN

. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN
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ook voor ollc,soorten Philips glocilompcn,
T.L -buizen àn a,lektro-moteriool
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meesÍe bewoners worden overgebracht
neer Bergen

9,ABA rrl r I E Jqo n
,,DE
BLI NKERT"

N I E UWBOUW

i

ffi

ffi

HET TE BOUWEN
BEJAARD EN H U IS >

Het HaarlerÍrse co11egé van burg€mBes_
ter en tr,rethouders iÀ in princípe
akkonrd om een garantie van ander_
half miljoen gulden te verlenen
voor de nieuubour.l van bejaarden_
verzqrgingstehuis tr De Blinkertr,
aan de Rockaertshof. Die garantie
tuordt gebrui_kt voor finaÀciering
van een deel van de investeringón
voor de inrichting van de nieuu_
bourr,l en voor het bekostigen van
het !i:Oelijk
elders ondérbrengen
van de
beuoners.
frDe

BLinkertr?voldoet niet aan de
huidige normenrzodat nieuubouulplanm
rt
Riks per regel

nen, te realiseren op dezel ide p1ek,
zijn uitgeu.rerkt.Dit houdt in dat
het huidige bejaardenhuis gesloopt
uordt. f en deel van de betrloners
yold! ondergebracht in tijdelijke
behuizing i_n Berg€o.Hieroier ont_
stond enige maanden ,terug onrust
onder de beu.loners, maar nu men er
een kijkje heeft qenomen is ieder_
een ermee tevreden.Een kleiD aàn_
ta1 beuoners verhuist naar bejaar_
denhuizen in Fiaiirl_em.
Het uitplaatse,n van de berrroners
uordt begin vclgend jaar veruacht.
( Ho)

o

Frederike is .haar pop verloren, 2
geleden, brj de speeltuín.
De pop kan huilón, -heeft' een
qroen tricot_topje en
:t:?kul:Iok, Frederike
batterrjtjes.
Hendrik Roozenlaan 35. uoont àp de
( tel . 2463?7)
maanden
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Miin getd via de banl«giro bii
de Nutsspaarbank West Nederland
l-{et grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank

West Nederland? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor retzen, 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.
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