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De wijkkront ptootst otteen wijkgebonden ortikelen
en medelingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden.
De 2csecretoris von de wijkrood is redokteur en

verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentie-

verkoop en produktie von de wijkkront.
De outeur von een ortikel of mededeting btijft verontwoordetijk voor de inhoud ervon.
Het dogetijks bestuur is verontwoordetijk voor de
uitgove von de wi.lkkront .

0verigens is de voorzitter von de wijkrood verontwoordetyk voor olle ondere pubticiteit en

n

Astrid Sloot
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depositaire van 'Lady Esther'

schoonheidssalon

ook voor zorrnekuren
behande iing volgens afspraak

srrvAs a*n i lid A\Bos

CROESENSTR{AT 11

I ZqESES

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Riolerinoen
Compb[e badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.

Tuinh ursre§

[nvf,rnth a

Geenvoorijkosten C)iffi*,,
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een wukgebouw ?

nu of nooit

!

Voor het maken van plannen voor het Croesenstraatgeboutr.r moeten uij nu uleten uelke clubjes,
verenigingen en organisaties het gebouur graag
gaan gebruiken.
l/ie denkt in aanmerking te komen mo ó t zich
voor 1 maart aanrnelden ( schrif telijk ) bij het
trtij k raa dss ecretariaa t.
ïn deze tljd van teru glopende subsid ies hoeven
tr, ij ni et op veel
Qeld van de gemeent ete rek enen.
De
zaL ze f de han e uit d m UUJEN no ten
S e en
ItJie dónFt te kunnen helpen bij het opknappen en
repareren van het gebourrl kan bellen naar mevrouu,
y. d..Broek e (zr+ 64 :o) . t/ij zun er9 oun[uàar dat
de heer Ívleddens uit de croesenstiaat a1 aktief

verbouuing.
Er zijn a1 een aantal mogelijke gebruikers
t.Tyisvereniging, een padvinàe"r!ro"p en de = de
rrrijkraad. 0ok een peutersp eeLzaàl en een-jeugd_
soos horen tot de kandidaten. De uijkraad en
een jeugdsoos.hebben het gebouu; overiqens al
een paar maanden gebruikt. De electrióche
en. de gasinstallatie zijn inmiddel,

J.B IL

stichtino

exclusieve excuses

90

wij kogent

ti

a

bezig is !
Sinds elige trjd is het Croesenstraatgebouu(de
voormalige Gedachteniskapel ) eiqenOoí van de
Gemeente HaarIem. Het gebouu
is-voorloOin in
beheer gegeven a?n de rr-lijkraad. De bedoelíng
d?t de gemeente in overi eq ,"i de r,;ijtraaO eenis
plan maakt voor het geOruít en een mogelijke

qebouu.r is ueer buiten gebruik. Dai
"ió"t"u.0.
ï"t
is
jammer.
lJij hopen dat u ons een handje kunt helpen
( nm/uvdB ).
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Rqmptqón

kwoitier
voorzitter

ZETDUIVELTJE

E.G.BIJNSDORP
Romploon 35

rrCoiffure Exclusieftt u.reet echt
ulel hoe de eigen naam gespeld
moet u.rorden ! De onjuióte'speIling in de vorige wijkkrant uerd
veroorzaakt door het beruchte
zetduiveltje.
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hutp uit het romptoonkwortie
'CONTRABANDE'VOOR POLEN
stralen regen en eerlijk zuleet op z,jil
gezicht.§eroen ten Berge stouut "1- I
les in elkaar om Ínaar zoueel mogelijl<l
regen
en
storm
mee
te kunnen §€v€nr Buiten is het I
van
dag
vol
een
is
Het
j.1r
grote
en als je niet beteruil
eeD
aarde-donker
november
I?
uJanneer
vrachtulagen van ? ton naar Polen var- zou je denken dat er een smokkelaarsl
bende bezig uBSr.....
trekt. Dé uragen is gevuld met grote
I
pakketten voedsel : havermoutrltj=!rmee1 ïemand zeï een uerklamp neer in de I
modder. Het giet nog steeds en de I
baby-voeding, melkpoeder. kof f i e, thee r.
nd
feIIe lamp regj-streert diagonaal atfl
t
s uik er , ho n i ng , ura sp o e d e r, maa ndv e rba
Er
regenstralen. 0nze arrnen vallen bijnal
pleistórsrzeép en ga zo maar door.
rr;interkleren
af maar dat hebben ue er allemaal vol
i,jn ook vée1 dozen uJarme
jacks,
schoe
Iaarzen,
over. lrJe lachen heel ulat af en er ul{
bij. Ívlutsen, shaulls,
en
Berge
ten
den Sinterk1aasliedjes gefloten.
nen EfizcEoZr Familie
I
mee
maanden
er
familie Bijvoet zijn
en
Bijvoet
Jaap
nog
zu1len
Die
avond
I
bezig geureest. lii hebben alle goedeJan de Bruin naar Haastrecht (bij
I
ren ópóeslagen gehad in hun eigen
zullerl
ze
de
nacht
Gouda)
rijden
u,aar
huis. Àchteraf blijken er 500 pakketdoorbrengen en de volgende dag zal- {
ten te zijn verstuurd.
uragen vol goede gauen naar PoIen v"{
trekken.
Het regent dat het giet en er vormt
I
schrik ik als Lilyan ten Berge rnl
zich eèn ketting van mensen vanuit het Hoe
tzondags komt vertellen dat de auto I
huis van fam.Bijvoet om de dozen door
te geven aan de buurman of buurvroutrl . teruggestuurd. Bij de Poolse grens u,el
Een rij van mensen die meehelpen. Ïn de den enkele dozen opengesneden en er I
bleken t6ch knipselsrbriefjes of add
vrachtrr;agen staat Jaap Bijvoet die de
sen in te zitten. Van te voren uas nl
pakketten hoog opstapelt. Hij heeft
ldesseline

L

ooman

-

Storten kan op rekeninq van
A.B.N. OVERVEE[].
Stichting ItVriendenkring Hulp Polen
Banknr. 56 22 3q 500
drukkelijk verzocht om dat NI Eï te doen
iovrÍrr contr81e, maar -helaas- hebben
enkele mensen zich daar niet aan oehou
den en door hun (qoedbedoelde) q"Érrrvan meeleven uerden a1le pakken kapot
gemaakt en moesten Jaap en Jan ll5T' de
lading u,eer naar Haastrecht uaar aIles
trlerd uitgeladen in een klooster. tlat
doodzonde van aI dat geldruant de
autohuur moest uiteraàrd ioch betaaId, de b.enzine, de verzekering €ttzo
Uier dagen zijn meerdere mensen bezig
geueest om de uagen overnieuu.r te
regelen. Het Rode Kruis uJerd benaderd en ulilde ( eenmalig) een bedrag
geven. De rest urerd bij elkaar ge_
schraapt en men is inmiddels bózig
om een trStichting voor polent, op í"
richten uaar iedèreen zrjn bijdrage aan
kan overmaken. 0ndertusÀen moest de
hele lading rrlorden 6ver-gepakt rr;ant
ue konden niet het risicó lopen dat
er aan de Poolse grens ueer rcontra_
banderr tuerd ontdeÈt.... l.rJist u dat
qe! grote kartonnen verhuis-doos
f ? t-- kost ? Hoe kom je aan zoveel_
dozen dat je (innriddelà) 10 ton
spullen kan inpakken ? Enfinrhet is
gebeurd... Het ene deel is naar de
pastorig in ïorun gebracht rraar het
( veiliq ) urerd uitqéar"ià
Joor de
pastoor. Het andere deel is naar
Siemiany vervoerd.
Siemiany is een ktein houthakkErs_
dorp van + 90 gezinnen zorn 300
mens,en.Geen openbaar vervoer
I
yilk91, rlaar ureinig te krijgen is.
Het hoofd van Ce óchoo1 )órgt voor
ggn eerlijke verdel ing, uat tuel moei_
ltjk is, r.,.rant er is nió[ voor iedereen
,ru! b,j. VooraI eten is er niet quw
voldoende.Kleding en schoeisel u,as
er de afgelopen reis vofdoende bij.
l/at zou het fijn zrjn a1s ue nog een
auto met eten zouden kunnen sturen.
A1s ule met ztn allen zorn g0
pakketten zouden samenstellen,gezins_
r.,.,at
vreugde in deze tijd. federeen
?9n
die nog mee rr.,i1 helpeÀ met het bren_
gen van voedsel is van t-rarte
ulelkom,
oo[< geld om deze reis ueer te finan_
cieren is van harte urelkom. Voedsel
kan gebracht tr-lorden bij f am. ten Berqe.
Houtmanpad B Haarl-em LeL.24 11 ?3

vernieti ngen in de

5

V/U k

wot kunt u
doen ?
VERNÏELÏNGEN

ÏN DE IdÏJK.

ïn het Ramplaan krr.rartier zijn in de
afgelopen maand en regelmatig zinloze vernieling en aangericht. Het
meest aanspreke nde voorbeeLd daarvan uas het bes chadigen van enkele
tientallen auto I s aan de Pieter

tdantelaan en de Hospeslaan. De gemiddelde schade , uaarvoor de meeste
autobezitters n iet verzekerd uJaren,
bedroeg zotn 40 0 gulden.
Het meest tries te voorbeeld is ot-'tgetuijfeld de di efstal van de koperen knoppen van het historische hek
tussen de prote stante kerk aan de
Ramplaan en het begin van het
koeienpad.
ALTÏ]D AANGEVEN !
Ook a1 denkt u dat het volkomen zinloos is, geef de vernielinqen
en
diefstallen altijd aan !
Zonder een goede bekendheid met het
totaalbeeld van vandalisme B.d. is
l,"t onmoqelijk er goed op te reageren
Ook aI kan men op zorn moment nier
direkt i-ets voor u doen, dan helpt u
er tich misschien anderen ÍtB€r
Ierkt u iets ongeu,oons in urr, omgeving, hoort u iets vreemds ? BeÍ
onmiddelijk het politie-alarmnummer=
31 31 31.
De politie kan het niet alleen af.
Urr: hulp is onmisbaa r !
( pm )
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H.VAN HAMBURG
Yoor vlees en fijne vleeswaren,
franse kazen en wiinen
Au

iRamplaan

36

KLANT
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tel.,24 0674

KONING BU

.G. MAAS B.V

P. Btluchier

o voor alle voorkomende

schilder,, wit,, vloer-,
wandbekleding., sierpleisterwerk'
zaamheden en constructiewerk.

luxaflex ialouette
rolgordiinen
horren

o vrijbliivende adviezen en prijsopgave

BFI:02505-570

ttw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48

b.g.g.:023.25

TELEFOON 242482

4l 99 oÍ Pieter

Wonteloon 2t,,bei,2l1?21
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voor fijne groenten
en fruit
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3227 54

RECHTSBIJSTAND
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WRZEKER'NG
voor particulier en
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ADVIESBUREAU F, LAVÈN

financiërinoen
hypothekén.

-

peníioen-advies
HOSPEST AAN 22"244876

a
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uv/ hulpbii kleine piintl.r......
RAMPLAAN 40

TEL. 241282
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opnome in een 6éjoor enÀui{hoe vroog je dot óon ?
Regelmatig krrjg ik de vraag hoe de
aanmelding voor- een bejaarààntehuis
gebeuren moet. Daarom d.e volgende

informatie.

AANI4ELDEN VOOR EEN BEJAARDENTEHUIS.

zich Iaat inschrijven
voor een be jaardentehuis ,( ook uét
verzorgingstehuis genoemd), nloet hij
een bij de uret geregelde procedure
volgen. Het is-van-belang te uleten
dat iemand zich niet uit frvoorzorgrr
kan laten inschrijven. fnschrijven Í=
alleen mogelijk aIs er redeneÀ voor
opname zrjn. Bij het aanmelden krijgt
u te maken met het indicatie- eÀItJanneer iemand

!

A. VR0Clt\H0F
kv er lee kundi e
De commissie beslist tot:
een afruijzing,
of een ptaatsing op de lijst voor een
b ejaa rdentehui s.
TOEL

I CHTI

NG:

- Egn ?fr{iizing door de commissie veor
olaatsino.
De redenen hiervoor kunnen zijn:
à.Utu situatie ulordt te goed bevonden
voor plaatsing in een tehuis. De
maatschappelijk
u.rerkster zal u dan
opnamebureau.
ulel ulijzen op andere vormen van
DE PROCEDURE.
hulpverlening, bijvoorbeeld gezinszorg
en uijkverpleging.
-Bij het indicatiebureau kunt U een
LJanneer uu omstandigheden veraanvraagformulier voor plaatsing
anderen en u denkt ue1 voor een beq:l bejaardentehuis opvragen.
jaardentehuis in aanmerking te komen
in
0p dit formulier moet u gegevens
dan moet u opnieuu een aanvraag ininvulIen, zoals:
dienen.
gesl?cht, adres, kinderen, huis_
b.Urri situatie rrrordt te slecht bevonden
vestingr -gezondheid, de hulpvervoor plaatsing.
lening die u nu t<rijgt en de reden
De
maatschappelijk urerkster zal- u dan,
voor opname in een bejaardentehuis
uijzen op andere voorzieningen,
g:k
U kunt dan ook invullén rrrelk bejàar_
bijvoorbeeld
het verpleegtehui.sl
dentehuis urr, voorkeur heeft.
Dit aanvraagformulier stuuri u in_
n
S
gevuld u,eer terug naar dit bureau.
be.iaardentehuis.
Na_
tijd komt een maatschap_
1ij st met gegevens ( dossier) gaat
-enige
pglijk
urerkster die verbonden il aan Urr.r
van
het indicatiebureau naar he[ opdit btrreau bï u thuis. ïn dit ge:namebureau
als het door u gekozen
sprek wil. zij zoveel mógelijk op de
bejaardentehuis
aangesloten is bij
hoogte gebracht urorden-ovér de"
het
opnamebur€BUo
situatie op dit moment bij u tÀuis.
Uur naam komt dan op de r,uachtlijst van
gesprek
-Na .di!
kan de maatschappelijk het opnamebureau. U bent dus Àoq niet
urerkster, la ur! toesternming r contaèt bekend bij het bejaarclentehuis ,àn uu,
opnemen_met de huisarts en-àet bij_
keuze. lJanneer uuJ omstandigheden ver
voorbeeld de gezinszorg, rrrijkverpie_
anderenrmoet u clit melden Ui: het oFnamebuteau.
ging enz. als deze oot-Éij u thuis
komen.
Het opnamebureau en het bejaardentehuis maken uit de rr.rachtlijst samen de
-De maatschappelijk trrerkster gaat met zgn. drempellijst.
0p deze drempellijst
de informatie naar de indicàtie_
staan
de
mensen
die
a1s eerste in.
commissi e.
aanmerking komen voor plaatsing in
een bejaardentehuis.
fn deze commissi e zítten:
Uu
lijst met gegevens gaat dan mee
àr de betreffende maatschappelijk
naar
het bejaardentehuis. U krijgt
ulerk s ter,
hiervan
bericht. Hierna uo19t [óuring
b. 2 artsen,
door
de
artsrdie
verbonden is aan ne[
c. iemand die bekend is met alle
bejaardentehuis.
instanties die hulp kunnen geven
ulteindelijke beslissing liqt bij
P".
aan de bejaarde thuis.
het bejaardentehuis.
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Bloemendaalseweg
2051 GH OVERVETN
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t

@n grrle §OrtertrtT
5o t n/ - h.U t^analin^c,rt

§o (t u.r
§eope,rut Lrlt4 /7,oo ltt+r és/ z,/,

cn AÉ L(retju^d. Éa/ ot.oo u*n
ltltr/<ta íco/lertd ta/ / utt; t/oyr stuitaylart

,.

i.g. van heerden en zn bv

hans van heerden
r kozijnen

.,rn,o

l;"'ï:{'}Ï*dP

r deuren

ïo»'ïlttes
5F-

a ramen
o trappen

delftstr aat M-46 haa rlem

023 - 31 08 36
1B 0b

ouit onze moderne fobrjek,gemookt
vokmensen
o qlle moten en houtsoorten
o otLeen eerste kwol.iteit hout

?D.5'2Í
t^? "rrö.:;'KC
,% zf
n6

o schuifpuien

na 17.00 uur 023 - 33

.,.q*É\\ .-,s'oÖ

door

ztJLwE6 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

- TELEFo0N 31 t+5 02

I
U moet zich attijd laten inschrijven bij
het indicatiebureau van uul rdoonplaats.
Dus ook als u naar een bejaardentehuis

in bijvoorbeeld Groninqen urilt.

Indicatiebureau:
51 te1.319062
0pnamebureau:

Nue Gracht

teI.31

9062

bereikbaar van 9.00-1 2.0CI
uur.

sloop- en bouwverkeer De Blinker

É

Het sloop- en bouu-rverkeer van bejaardenhuis De Blinkert zal- via de kortst
mogelíjke route de uijk doorrijden.
Het sloop- en bouulverkeer zal in de
loop van de komende tuee jaar via
Vlaamse uleg en Pieter ttJantelaan de
urijk binnenkonren en verlaten.

ofstuiting hospestqon
De gemeente Bloemendaal heeft enige
tijd geleden een verkeers-circulatieplan (=VCp) voor haar gebied gemaakt.
ï n dat plan rrrordt voorgesteld de
'rospeslaan af be sluitingrbij de
<ruising met de Korte Z\jlr.uegrbehalve

?

u::: ( brom) fietsen.
3-::=Teester en ulethouders van HaarI e- - =bb en de uijkraad Ramplaanktrlartie: :
de mening van betrokken
^ ers te peilen en advies uit
uijk: = -:=\Jraagd
te ::3^;
fvlede gelet op deze menin-gen =- - =-r.
- advies zaL de gemeente
Haal-:- :32:na een standpunt formuleren,
Door -3: :"=-uiten van de Hospeslaan
denkt l-:=-=^:aaI de verkeersveiligheid
te dia-:-.
ÍYlen ac--- *:-- *t:e aantal kruisingen op
..^ elkaarreen bron van
korte e'::.-:
gevaatr. l-: --:t: echter niet gestaafd
door cx.;--=--= :^!eva1len cijfers.
:=
Andere:
bovendien
:- :___t ='sluiting
uenselt:.t=:*--:Hospesop
de
:--ceuJeI het storend
laan te :3::r -:-, =:1eer
zijn vaÍ- s---- : -" :?: -:et afhankelijk is
:---:=rsttrmaar van de
van de aa-::--.VgIOOlzaa{:: :,,::_=:-__ -s het aantal
S I uip
9emeent elijk
hoog.
0p don L=- _:
- - e UU UUI,
za:. in :e :
.::::-=::aat
egn
rr;ijk

raa ds '. =:

:-trokke n --tuorden i- :
ber. D e t.:--tuorden oe-:
tuorden

_

.ItJÏJKRAAD:.::

De redaktie plaatst
gebonden artikelen.

slechts uijkEr is te
uleinig ruimte voor een andere
politiek. Llrj vinden het ook zinloos van een uiikkrant een soort
ttrreede HaarleFFLJeekblad te maken.
Uu positieve reakties berrrijzen ons
gelijk. Toch maken rrrij voor het
bovenstaande arti-keI deze ene keer
een uitzondering. Het zeer hoqe
percentage ouderen in onze u,rjk
(ZA%) alsmede het dringende verzoek
van de uijkverpleegkundige gaven
daarbij de doorslag.
REDAKTT

E.

nieuwe cijfers tonen odh:

bouwtokotie zinloos
NieurLre bevclkingsprognoses en uloningbehoefteprognoses hebben een bouwlokati e Tuinboutrrgebied overbodig qemaak t .
rrEr zijn onvoldoende uoningen voor
Haarlemmers in de negentiger jaren
en de bevolking zal tegen die tijd
zover dalenrdat er alIerIei voorzieningen zulIen moeten verdurijnen of
inkrimpenrt. Dat is samengevat de
redenering ulaarop het in studie nemen
van o.ào een bourrllokatie Tuinbouurqebied ooit gebaseerd is.
De rrrijkraad Ramplaankuartier heeft vaoaf het begin de prognoses, die zorn
7000 extra tuoningen voor Haarlemmers
leken nodig te maken, onnauukeurig en
onjuist genoemd. De uijkraad achtte
onvoldoende tijd en aandacht besteed
aan de totstandkoming ervan.
Nieurrlermet meer ttjd en aandacht tot
standg ekomen cij f ers van provincie
en g emeente tonen het qelijk van de
u;ij k raa d aa n.
Volgens de provincie isrnaast de aI
bestaande boutrrplannen, geen extra
uoningbouu nodig. Volgens de gemeente
zijn sl.echts 2OS uoningen nodig.
Verder zullen er gemiddeld meer
mensen in ieder huis uJonen, dan men in
a1le haast veronderstelde. De bevolking zat. dus niet zo ver teruqlopen
als men vreesde.
Ambtenaren en politici
hebben echter
inmiddels aan de plannen voor tr;oningboutu in het Tuinbouulqebied moqen
snuffelen. Het za]. nog veel moeite
kosten de plannen van tafel te krijgen.
I n de l oop van f ebruari , zo veruracht
-Én op het stadhuis, zal de eerste
:: =nbare behandel ing pl_aatsvinden in
:? iaaCsconmissie ?uimtelijke ordening.
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In de rrri;kkrant van Juni IgB2 schreef
mevr.Hans v/d Broeke het Ëren en ander

over de interesse van rrrijkbeuoners
t o 6 . v . t e k e n e n , s c h i I d e r e n , m u z i. ek ,
toneel etc. kortom het creatief bezig
zrjn binnen de uijk.
Nu, in December tgB2, blijkt dat dj.t
soort aktiviteiten toch uel(misschien
vanuit een soort drempelvrees )moeilijk
v?n de grond komen. Graag zou ik eens
uillen ureten of er binneÀ onze rr;ijk
behoefte bestaat tot het starten van
een toneelgroep.
ïk heb mij laten vertell en dat een
dergelijke groep in de jaren t 50 een
aantal jaren in onze uljk met veel
sukses heeft gedraaid. Íïrjn gedachten
gaan uit naar enthousi"si" mensen in
alle .leeftijdsgroepen. De doelstelling
groep zal zijn: Het brengen van
y"n.d9
2 à 3 toneelvoorstellingen pe; jaar,
door mensen uit de wljk, voor mensen
[ïFOe r,njk en her ri.àrót-ffigeIijk
binnen de ruijk. Bent U enthousiàst
over dit plan, Iaat U rnij dit dan eens
uleten. Íïisschien kun nen ue met elkaaf
iets leuks opzetten.
Joke Blansjaar
Ramplaan 3?
tel. 24 5? 44.

tekenclub romptqonkwqntier
!n oprichting

wie wit tekenen

?

Zoekt u een zinvolle vrije tijdsbesteding. Heeft u enige aanleg voor
tekenen. En tuoont u ook nog in het
Ramplaankuartier ?
lrij zoeken nog rrlat deelnemers voor
een op te richten tekenclub
Ramplaankulartier. Het plan is in
januari te starten en ulel op
u,o

ens dagavo nd

Jammer genoeg

is het

trJijkgeboutrl

Croesenstraat nog niet beschikbààro
Andere rr.rijkruimtes zrjn niet geschikt
of beschikbààrr lrij zullen dusrtot

het uijkgebouur opengaat, tijdelijk uit
moeten rrrijken. De kosten zijn maximaal

f 10r-- per persoon per avond. Bij
voldoende deelname is dit aanmerkelrjk minder.
Uitdrukkelijk zij hierbij vermeld dat
er qeen les uordt gegeven.
DerEtekenen ondéríerpeÀ zullen in
onderling overleg geregeld uorden.
Gaarne zo spoedig moqelijk aanmel den
bii;
Tiny de Buin,

L.fvleeszstr.?4. tel.24 62 03
ot:

Piet

hondepoep op de stoep
Een zeer herkenbare kreet voor
veel mensen. bJant je komt het
nogal eens tegen zo hier en daar.
En ik geloof dat ik als honde-

eigenaar er uat van mag zeggen.
Ik schaam me uranneer ik met mij n
hond 1oop. ïk heb het gevoel dat
ik ook triordt aangekeken voor
alIe poep op de stoep.0p zich
vind ik het ook niet zorn makkelijk probleem op op te Iossen,
maar ik probeer er het beste van
te maken door altijd een schopje
ïee op stap te nemen. Lilsnneer er
lan het'eËn en ander op een v€r<eerde plaats terecht komt, kan
:k het verrrlijderen of op een min:er slecht plek.je schuiven ( d"
_,ot b.V.) nrs dit een gebruike_
-'lk verschijnsel uordtrzal dat
-:arschijnlijk iedereen zeet tot
::noeqen zijn.
-- honde-eigenaren doe je best.
-:: vrienCelijke groet
: . -La Bremmers
Ramplaan 60
tt

Heems,

Rollandslaan

111

.

24 53 1 4

RAMPERTJE,
Deze prachtige (onqesneden) kater
(jong) vertoeft reeds enige maanden
in onze tuin. t ij zoeken voor dit
leuke speelse dier een goed tehuis,
omdat ue zelf vol zitten met z
honden en 2 katten of mist iemand
dit dier ?
tel. 24 48 99

uiin getdvia de banl«giro bii

de

uuÍssfaarbank West Nederland

Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederlan d? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, spare.n,
mijn veriekeringen en de hypotheek op ons huis'
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
twoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar
met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via miin Uanfgiro laat lopen is mooi
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