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Ë.J.Frotich, tlrariÈm

- DUINLUSTWEG 1 I9O I
De foto kijkt in Oostelijke richting,
kruising nu weer afsluiten ( zíe bladzij
de fotograaf stond ongeveer voor heÈ
5). Heeft u de ondertekening in spiegelhuis Elswoutshoek, waar nu mevrouhl
schrift kunnen ontcijferen ? Er staat
OVERVEEN

Heertje iroonÈ. Het bruggetjerdat wat
verder langs de weg rechtsaf gaat, is
van de Ramplaan. Het lange, l.age huis
in het midden heette Zaadlust. Op die
plek is nu de kruising Hopseslaan/KorteZijlweg. De gemeente Bloemendaal wi1 die

'rGijsbertha de Rooy".

De fot.o

is

aangeboden door Gerd,a Hooggereproduceer<i
Oosterbaan (de Ruyterweg).

land (dickmansstraat) en

door foto
Onze

hartel-íjke dank daarvoor.
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wijkkront stotuur

A.KHIèINEN
* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinanciëringen
* persoonlijke leningen
* continu kredieten
* spaarcertificaten

* reis arrangementen
'Vrij-uit'
ABR TVENSSTRAAT 4
2015

JR

De wijkkront ptootst otteen wijkgebonden ortike[en
en medetingen.
ln-gezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten o[ginomen worden.
De 2esecretoris von de wijkrood is redokteur en

verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentie-

verkoop en produktie von de wijkkront.
De outeur von een ortiket of mededeting btijft verontwoordetijk voor de inhoud ervon.
Het dogetijks bestuur is verontwoordetijk voor de
uitgove von de wijkkront .
0verigens is de voorzitter von de wi.lkrood verontwoordetijk voor o{te ondere pubtic iteit en propogondo

schoonheidssalon

B

Astrid Sloot
depositaire van'Lady Esther'
ook voor zonnekuren
behandeling volgens afspraak

srrvAs a*n I lid ANBos

HAARLE]V
023-24 43 41

CROESENSTRAAT 11

| ztesea

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

e.d.
Geenvoorijkosten
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Vraag vrijblijvend of ferte

I«ansan @)zl
NoorderTuindorolaan 26
2015HK Haarlem
Telefoon

023-246209

NoorderTuindorolaan 54

2O15HL Haarteó

Telefoon O23-242344
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voorzitter
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2t,1029
secretqresse
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penningmeesteresse
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I
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'
JETTA MANTEL

2t,2075
WINNIE BARTLEMA
21,1,269

opposcentrole
EMMY VERBEEK
2117 3t,

wijkverpteging
ANNIE VROONHOF
31 91 90

wijkogent

Driftig urerd er tegen het raam getikt. utt het duister urerd de eerste ulijkkrant omhóog hehouden. Joop
Dubbe toonde de nieurugeborene met-gepaste vadertrsts
fiet .recht, urant de uijkkrant is van-het begin af aan
goed ontvangen door het Ramplaankulartier.
Joop Dubbe acht de ulijkkrant nu echter volurassen ëDr
doet zoals een urjs vader betaamtreen stapje terug.
De redaktie zaL verder rrrorden gevoerd door het
Dagerijks Bestuur van de r,rijkraaórdie Joop Dubbe hierin tot nu toe al assisteeiOe.Uef nieuule redaktieadres is LovrDalelaan 4.
Dubbe bruft overigens rid van de l/ijkraad Ramploop
Iaankrrrartier.
(pM)
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12 21 05

stichtino
Rqmotoón

kwqitier
voorzitter

E.G.BIJNSDORP
Romploon 35

2t,2935
secretoresse,/
penn ing meesteresse
G. STOELTIE-MACKOR

ruimte voor

Dickmonsstroqt 22
2t,31 2g
bonk,84 85 96 344

twee nieuwe

speeltu in

wijkraadsleden

IVERVEEN'
Croesenstroot 24 33 63

mqtc
MAATSCHAPPELIJ K ADVI ES
EN I NFoRMAT|e-CEt ttRUtq
Koningstroot
3195 7t,

'14

isr uimte voor ttrlee nieuu,e rrlijkraadsleden. Kandizich sehriftelijk melden bU het sECreta riaat (L.v.DaIelaan a) v66r 2 maart igas.
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WIJKRAADSLID PROMOVEERT CUM LAUDE

DEN NIJS EN DE SCHAPEZURING
0p uoensdag 19 januari vond de zevenduizendste promotie ln de geschiedenis van Universiteit van Amsterdam plaats. tr/ijkràadslid Hans den Nijs
promoveerde die dag öum laude op zrjn onderzoek ttBiosystematic stuàies of
the Rumex Acetosella complexrr tot doctor in de ulskunde en natuuruletensehappenoHet proefschrift bevat een diepgaand onderzoek naaE de variatiepatronen van de verschillende kenmerken van de Schapezurlng.Aanslultend
doet den Nijs een voorstel voor een nieuule systematische inàefing van de
QDoep

o

Tijdens de promotie ulerd geuezen

op

het feit dat jammer genoeg nog
maar zelden dergelijke omvangrijke
studies ten grondslag Iiggen aan
een promotie.De jarenlange studie,
gepaard gaande met het bemonsteren
van rrjp zaad in grote delen \ran
Europa Bn zeer veel laboratoriumuerkruerd ook geprezen door buitenIandse autoriteiten op dit gebledl
TUINBOUI,/GEBIED

Opvallend u,as dat tijdens de promotierin de bomvolle Lutherse kerk
ln Amsterdamrveel inuoners van het
Ramplaankuartler aanuezig lr,àr€flo
Den Nïs staat als ulijkraadslid vooral in de belangstelling door de
colrdinatie van de Duinvlietsbosaktie en zijn kritiek op de 9€brekkige inspraak bij het aanleggen of
roijzigen van groenvoorzieningen.
Hil zel zlch met anderen ook in voor
behoud van het Tuinbouugebiedo Dat
vind zrjn ueerslag in ÉËn van de
promotie-stellingen:
nBij de
-voorlopige- aanulijzing van
het zogenaamde Juin_Lallrqebied in
het ldesten van de gemeente Haarlern
a1s toekomstige bourrrlokatie is
geen tekening gehouden met

de

ekologische en landschappelijk schade

die de zo geplande verstedelijking
zal veroorzaken aande gordel van
nationaal hooggeulaardeerde natuurgebieden in de binnenduinrand ter
plaatse.Alleen aI orn deze reden
dient deze bestemrninq als bourrlIokatie uit het betreffende struktuurplan te uorden geschrapta"
IIJTJKRAAD

AL§ Dt]ORGEEFLUIK

!

1n een andere stelling geeft den
Nrjs zljn visie op ruijkraadstrlerkl
ftZolang een lrJijkraad slechts maE
functioneren als doorgeefLuik van
uiteenlopende meningen in zrjn rrlUkr
- dlt in het kader van de rrinspraaktt
die de gemeente verplicht is toe te
I

staan -r en overigens slechte tot
niets verplichtende advlezen aan de
gemeente kan geven, zaL hij niet in
staat blijken de betrokkenheid van
de burgers bij het bestuur duurzaam

te vergroteno"

lrfi ulensen dr.Hans den Nrjs geluk met
het verkrijgen van zrjn graad, een
gelukuens uaarin uij graag zUn vrouul
en dochters betrekken.
(pm)
W ij ziging Thoo

len-complex,

.0ude schuren vrijwel
vottedig weg
.Meer groen rond
nieuwe schuur
uitbreiding van
niet verder à3Í1-

Een beperkte verdere

de bloembollenschuur van Thoolen zaL

het Tuinbouu.rgebied
tastenrals in ruil daarvoor vrijuel
het gehele oude sehurencomplex aan
het fv]arcelisvaartpad ulordt gesloopt.
De ltlijkraad Ramplaankuartier krrlam met
pUn tot deze menirreoDe moeite die de
ulijkraad heeft ls vooral te rrrijten aan
het feit dat de vijf meter uitbreiding
aansluit op een gebouulrdat de uijkraad
lelijk en te hoog vindt. De firma
Thoolen blijkt gevoelig voor deze bezuraren en zaj. meer aandacht schenken
aan de begroeiing rond de bloembollenschuur.0ok op de plek van de
straks afqebroken schuur komen voora1 bomen en struiken.Het groenontu,erp zal in nauu overleg met urijkraads
Ild Hans den Nijs tot stand komen.Voor
inllchtingen kunt u kontakt met hem
oph€mefl.
(pM
)
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WIJ KRAADS.ENOU ETE TOONT AAN

HOSPESLAAN MOET OPEN
BLIJVEN
e

!

Een meerderheid van Hospesraanbeuronders

t
l'.

i,

;.i

(?a*l

toir niet dat-rà6;
die laan naar
de Korte Zijrues uordr arsesroten ,oor-snèrv'eir<;i;.
Jril ;;
àiliuitrng.
Dit is gebleken uit een ónquete van de trli.lt<raao Ramplaankulartier.De
meeste
intrroners van de omriggende straten keren-zicÀ oo[ ["gàn
de afsruiting (al%).
De hlijkraad Ramplaankulartier heeft de
gemeente Haarlem geadviseerd niet
accoord te gaan met het Bloemendaal_

se plan tot afsluitingr
De b-elangrijste tegen-àrgumenten van
de rrrijkraad zijn:
- meer verkeer op de onoverzichte_

lrjke kruising Rollands1aan/nosBes_

Iaan.

Getuidsisotqtie
rond dierenosiet
kon vee[ beter

meer verkeer CIp de Rollandslaan

en

Ramp1aan.

slechte verbinding tussen

Er ls een betere geluidsuering mOQEtr
lrjk en nodig rond het dierenas ie1
aan het Houtmanpad.Als deze ve rb etering rrrordt gerealiseerd tijdens de
aangevraagde verbouuing en uitbreiding heeft de rrrijkraad tegen die verbourrring en uitbreiding geen bezuaar.
Rond de buitenrennen voor honden
staat. ?en degelijke maar zeer trofenn
schuttinglVolgens het Bourrtcentrum
uit Rotterdam za1 deze schutting
sLechts geluidsisolerend uerkenrals
hij yollgdig gesloten Ís en er op een
goede kierdichting is toegezLen.Ívlen
adviseerde tevens speciaal materiaal_
aan te brengen voor de ventilatie_
op enLng en.
De rrrijkraad heeft deze mogelijkheden
aan de gemeente gemeld.Ook is gevraagd om het ts nachts afleveren
van dieren door de politie te stoppeDrEr ,zou een rnogelijkheid moeten
komen deze dieren tijdelijk elders te
herbergen en pas overdag aan het
Houtmanpad af te leveren.
(pm)

Ramp-

laanktuartier-Nooróoost en 0ver=

-

V€€Ílo

geldverspilllngromdat afsluL_
ting vooral beàóeld is t.b.v.de
veillgheid, terurijt de truisini iot
nu toe niet erg onveilig bteók.

SLUÏPVERK EER

De geringe hoeveelheid s).uipverkeer
bleek ongeueer de
!p de Hospeslaan
helft
van de Hospeslaan béuoners
min of meer te storeno SZ% dacht dat
er geen sluipverkeer utàso
De beste oplossing om slulpverkeer
te ueren vond men snelheidsbeperken_
de maatregelen.
!tf,geuel op de kruÍsing Hosp esLaan/

RollandsIaan ueinig ontevalien ge_
beuren ("" zrjn 9evàartijker krui_
singen in de uijk ) vond iuim de helf t
van de ondervraagden deze kruisino
onveirigo
(Èrrlt =

HOUT EN PLANTSOENEN
BELOOFT BETERSCHAP

Direkteur Guldemond van Hout &
Plantsoenen heeft in
ÀàÀ"Ën_
teraadscommissie f outen
""nt;;.;.
r."tRamplaanktriartier toegegev;;: - Hiinoemde het echter uitzónderingËn
--"
op de regel.
e:n gesprek tussen Hout &
IlPlantsoenen
en de urijkraaà rrrerden
met name als fouten'9"no",oJ-À;t.'
zonder het toegezegdé tontakl, -'

I

I
I

|
I
I

I

I
I
I

trachten de sierkersen in de Lovo

DaLelaan te vervangen en het
urjzigen van de plaÀtsoenopzet bU
de Ramplaanruinkels zonder inspraak.
Later volgde een gesprek tussen
Hout en Plantsoenen en L.voDalelaan
beuroners. Besproken uerd

promisvoorstel- fi.b.t de beplanting
"ón-"Àil_-"
in de LevoDàIe1aan.
(pM)
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AMBACHTELIJKE

0

SLAGER

0

H.VAN HAMBURG
lvoor vlees en fijne vleeswaren,
ifranse kazen en wijnen

36
lRamnlaan
I

KLANT

IS

tel.,24 0674

KONINC

BIJ

M.G. MAAS B.V

P. Btluchier

o voor alle voorkomende

-4)
schilder-, wit-, vloer-,

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

wandbekleding., sierpleisterwerkzaamheden en constructiewerk.
o vrijblijvende adviezen en prijsopgave

BEL:02505-570

uw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48

b

TELEFOON 242482

t.g.:

023.25 41
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HAARLEM

voor lekker en

oezond brood . vers
Uit eigen bakkerij
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ramplaan

ill

voor fijne groenten
en fruit

a
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U

52 .

taleÍoon 241053

n

RAIMPLAAN 42

2423 34

ZIJLWEG

115

3227 54

RECHTSBIJSTAND
VERZEKERlNG

voor particulier en
RVS
vcnekerÍqen

f
a

ADVIESBIJREAU F. LAVÈN

-

financiërinoen
hypothekén
pen§ioen-advies
HOSPEST AAN 22"244876

a

e

TE

uv/ hulpbii kleine pijntl.r......
RAMPLAAN 40

TEL. 24t282
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WIJKRAAD HEEFT KRITIEK OP PROVINCIAAL ADVIES

VERZET TEGEN SLUITING
MARINEHOSPITAAL
Het Ívlarlnehospitaal heeft een be-

langrijke eerste hulp functie voor
het Ramplaankulartier, maar ook
voor de bezoekers van duinen en
strand.Vooral voor ouderenrmaar
ook voor het groeiend aantal
kinderen 1n het Ramplaankrrrartler,
1s een ziekenhuls op korte afstand
geen 1uxe.
Dat zijn de belangrijkste argumenten
van de ltlijkraad Ramplaankuartier om
zich te verzetten tegen de voorgeatelde slulting van het Ívlarine
Hospltaal. De direkteur-geneesheer
vËn het ziekenhui.s noemde dit vErzet een belangrijke steun in de
(pm)
rueo

cursusse n,gespreksg roepen, rege I i ngen...
Regelmatig ontvangt de redaktie vErzoeken om melding te rnaken van nieturtjkgebonden cursussenr gespreksgroepen of regelingen voor allerlel
bevolkingsgroepdn.Het is niet oogeIijk deze uitvoerlge lnformatie te
plaatsen.Heeft u echter behoefte
aan zulke informatierdan kunt u al.tijd kontakt opnemen met het f nformatiecentrum /natC.urï

zuIIen adres

CURSUS IN HET KERKELIJK
CENTRUM RAMPLAAN

en telefoonnummer voortaan vermelden in de redaktiekolom.Haarlems
ldeekblad en Koerl.er Komblnatie
maken overLgens vaak melding van
(pm)
'eïn en ander.

Meer bewegen voor
oud eren

1982,

Dit zljn beulegingslessen uaarin

EEN DUUR

gymnastiek, dans en spelen zrjn
opgenomen. Deze lessen urorden
elke donderdagmorgen van 9.3010.30 uur en van 10.30-1 1 .30
uur in het Kerkelijk Centrum aan
de Rarnplaan gegeven.De',lessen

ztjn toegankelijk voor

Damee en

Heren vanaf 55 Jaar en staan onder deskundige leiding.
Maakt U eens vrijblijvend een
proefles meervoor eventuele inlichtingen kunt U bellen:
te1. 24.L?.9 lt o f 24.O 5. 41 .

WIJKRAADSJAAR
De ltlijkraad Ramplaankuartier ga fln
het afgelopen jaar bijna aehtdu izend
gulden uit.Dit bedrag ondersch eidde
zieh vooral van andere jaren d oor
de aanschaf van een typmachine en
de behandeling van het Struktu Ufp1an. De volledlge afrekening I iet
ter inzage bij de penningmeeste !r
fESS€r

De begroting 1983 ( totaal ruim
6300 gulden) kunt u daar ook in zien.
PÍYl)

giften voor wukwerk
in Romptoonkwortter
Tijdens het rondbrengen van de
krant f25r-- oDtVangen van de

HrrN.fl.vod.B.alhLerr
( ons f,EkrDxo is 84.86.96o
bij de Nutsspaarbank r giro

3l+4)
51 80 ) . (Ost

8

U lc.rLl ?/atrz li,r,b
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BAR GRILL

,,Sqint-Emilion'
Bloernendaal seweg

541

2051 GH OVERVTEN
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O2:)-326290
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ougustus

j.g. van heerden en zn bv
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I koziinen
r schuiÍpuien
r deuren
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0 trappen

delftstr aat 4-46 haa rlem

023 - 31 08 36
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$i)7',

li.{ïgs
5N,-

na 17.00 uur 023 - 33 18 0S
o uit. onze moderne f qbriek, gemookt door

vokmensen
o olle mqten en houtsoorten
o otleen eerste kwol.iteit hout

ZIJLVJE6 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 t+5 02

s

tot ziens Fred
t/anneer een druk bezet mens als Fred
Lavèn zich toch tuee en en half jaar
inzet aIs urijkraadslidrom de belangen
van het Ramplaankuartier te verdedigen, dan is dat opmerkelijk.Fred Lavèn
heeft zich vooral onderscheiden door
zijn akties voor het rrraardevolle Tuin
bourr.rgebied en tegen de stapsgeuijze

oo

aantasting Ervàho
De combinatie van een veeleisend beroep (vee1 avondverplichtingen)met
uijkraadsuerk bleek te veel.Toch
hopen uij Fred Lavèn nog eens terug
te zien in de ulijkraad. Die tulee en
een half jaar samenuerking smaakten
(pm)
naar mee!.

maak 'm zindelijk't Is zo simpel
elke hond kan 't leren

dog Anita
rrlk in de rrrijkraad ? Dat is niets
voor mrjtf rvond Anita Boerboom tuee
jaar geleden.Vervolgens hoorde ze
turee jaar tot de meest aktieve utjkraadsleden in het Ramplaankuartier.
rfDe Jeugd heeft hier rueinig of niets
en daar moet verandering in komenrr,
vond ze.Uiteindelijk Ieek dat te lukken toen vorig jaar een Jeugdsoos
zonder hoge drempels rrrerd geopend in
het Croesenstraatgebouru.Dit initiatief is echter vastgelopen op ambte,lijke en politieke zandbanken.Inmiddels 1s duidelijk dat het lang zal
duren voordat het schip u,eer vlot is
Voor voortvarende Anita Boerboom
duurde het te lang.Mede om enkele
verschillen van inzlcht heeft zij
haar uijkraadsulerk neergelegd. tJij
(nm1
betreuren dit zÉëto

JE BENT JONG

EN JE WILT IN
DE WIJKKRANT
Een hele bladzij

ln de uijkkrant voor
de jeugdrdaar vragen ulij een Jeuqdredaktie voor.De ulijkkrant ls er
iedere tuee maanden om uat over het
Ramplaankrrrartier te vertellen.0ver
de jeugd in de urijk is nooit veel
geschreven;door de jeugd nog minder
MeId Je aan bij Paula v.d.Horn,

L.voDaIe1aan 4, 24.31.65

oo

(pM)

t1

{

't

Is jammer als steeds meer mensen
een hekel aan honden krijgen.
En dat alleen maar omdat een aantal
honden het laten uallen zoals het komt.
Bouendien kan hij het óók niet helpen.
't Is immers zijn baas die hem niet
opgeuoed heeft. Maar u zult merken dat,
zodra uw hond het in de goot doet,
zoals het hoort, meer en meer nlensen
'hem aardig uinden. En u ook. Natuurliik.
Zelfs terwijl u nog bezig bent met het hem

te leren zult u zien dat uw buren dat
waarderen. Want ook ztj weten, of ze nu
een hond hebben of niet, dat het mogelijk
is om een hond zindelijk te maken.
Hond dus in de goot.

1
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HOE tS HET NOU EIGENLIJK AFGELOPEN MET HET ASEALT EN
HET FITNESS.CENTRE AAN DE VLAAMSE WEG ?

ANTWOORD OP EEN VEELGESTELDE VRAAG
ïn augustus 1980 liet de heer Lammerserin strijd met het bestemmingsplanreen parkeerterrein aanlegEen
bij een tuincentrum aan de Vlaamse ureg.
Vcídr di e ti jd bereikte de gerneente
Haarlem ook een bouulaanvraag voor
een zeer groteracht mete rh CIge kas,
tussen het tuincentrum e n'd e ttJeste1i jke Randrrreg.Volgens no oit bevestigde geruchten uas deze ka s als
verkoophal van allerlei zaken bedoeId.Dit zou de overdreven maten
van het parkeerterrein enigszins
verklaren.De bouulaanvtaag is overigens afgeulezen.

PROTEsTEN

uriJderen a1s het experiment mocht
mislukkenrdit ter beoordeling van

de gemeente.

TRAGE UERBETERING

In de akte verplichthiJ zieh ook
tot het opbreken van het asfalt,
v66r e en mogelijke verkoop van
het te rrein.Tegenover de verPlichting en sta at een duangsom van
50.000 grrl den .Dit is voldoende
om het ter rein te kunnen opbreken.
Smits z a1 het terrein gebruiken
als tui Dr
Alhoeue 1d e onturikk e lingen traag
verl ope ni s er sprak e van het kete n van een ongeuenste gang van
za ken.Slechts de illegaIe stalling
va n tulee caravans ter plekke Ieidde tot klachten bi j de rr:i jkraad.
Hi erover zal- zo nodig kontakt met
de gemeente ulorden opgenomen.Ook
de ont uikkelingen op de grond van
5a SS EN (tussen Smits en L.Meeszst raa t )leiden regelmatig tot
kl achten.De gemeente heeft vex-'
klaard hiertegen binnen afzienbare tijd te gaan optreden.(Pm)

At tijdens de aanleg in 1980 uan
het parkeerterrein kuamen beuloners,
rdiJkraad en gemeente in aktie tegen de aantasting van de agrarische
besternrnJ.ng ter plekker
Later vettelde Lammerse drat een agxarisehe bestemmingvan h et asfalt
noq best mogeliJk uas en ulel door
het krrreken van varens in hydrocultuur.Dit is door uitee nI op ende
deskundigen als volstrekt o nmeg eIijk gekenschetst.Lammers e heeft
iedere bezuaarschriftenbe handel ing SPEELTU IN OVERVEEN
hieroverrtot in hoger ber OePrVeXcroess,nstroot
I o ren.
Dit betekende het "eindetr van het
asfalt.
F

I TNESS-CENTRE

In het uoorjaar van 1981 oPende
arnmerse met een compagnon fitness-centre E xercise in een kas
van Plantanov a.Hiertoe uas de kas
volledig ( irr egaal)verbouud.Verder u,as er iI Iegaal een kas bijgeboutrtd om ee n aantal agrarische
funkties uit de verbouulde kas oVE rt e brenge r[]
Ko rto m:Lammerse lapte iedereen en
aI 1es aan zijn Iaats.
Alhoeuel het fitness-centre goed
liep leidde Ë'en en ander tot het
falllissement van Lammerserin 1982.

L

o

TERUGKEER AGRARÏSCHE BESTEMMING

Het bleek onmogelijk grond e ng eb o utrt en aan een afrariËr te v erk oPeDo AIle adspir ant-kopers sc hro kken van de kost enrdie gepaar dg ingen met de opbr aak van het a sfa It.
Uite indelijk is een compromi sb ereikt met de heer Smits. Dez e bedekte de asfaltvlakte me ta arde en
zaaide gras ln.Hii verpl ich tte
zich notariEel het asfal tt e VEf-

)

iedere rnoondog
l9.oo -2o.oo uur

voor meaqes von
7 tot l2 joor
f 1; per keer
oonrnelden bij,
Sylvono Bokker
24 57 96
of de speeltuin

21 6333

Miin geld via de bant«giro bij
de Nutsspaarbank West Nederland
Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Zekennen me daar. lk kom 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.
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