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OVERVEEN - SPOOR DOOR DE DUINEN - 1906

0p deze folo, beschikbaar gesteld door Gerda
Hoogland, dendert een vervaarlijke stoomfoc
over de rails tussen het Brouwerskolkpark en
de Tetterodeweg.
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A.§AHNEN

* alle verzekeringen

* hypotheken

* financieringen

* persoonluke leningen

* continu kredieten

*

* reis arangementen
'Vrij-uit'

ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEM
0n-24 43 41

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d. é\.,nn
Geenroorijkosten l§/M"

l«ml'raag vrijblijvend oÍÍerte

O"n
NoorderTuindorplaan 26
2015HK Haarlem
TeletconO23-24628

Noorder Tuindorplaan 54
2015HLHaarlem
TeleÍoon 023-242344
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RATIPLAAITI
KTT'AETIEH
wijkrood
voorzitter
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2t,1029
secretoresse
P.W.v.d.HORN - EIJSBR0EK
L.v.Doleloon 4
2131 65
penningmeesteresse
E.A.Heijnes
Romploon 9
2132 29
bonk,81 80 95 537

burenhulp
kontooruren ,32L2 51

olb uren'
JETTA },IANTEL
2t,2076
WNNIE BARTLE}'IA
%n69

opposcentrote
EMMY VERBEEK
2t17 U

wijkverpteging
ANNIE VROONHOF
31 91 90

wijkogent
J.BIL
12n05

stichtino
Romptoón
kwoitier
voorzitter
E.G.BIJNSDORP
Ron$oon 35
2129 35
secretqresse/
penningmeesteresse
E.A.Heijnes
RampLron 9
2t 3229
bonk'84 S 96 314

speeltuin
OVERVEEN'
Crscnsbwt ?l3363
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EN INFORMATIC.CETTRUM 
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Goon we weer schoo
de Brouwerskotk ?
Het is a1 weer twee jaar geleden, dat de wijkraad
op De Kolk voor de bewoners van het Ramplaankwar-
tj.er een schaatsfestijn organiseerde. De reacties
waren toen zo enthousiast,dat ook dit jaar, ijs en
weder dienende, een dergelijk evenement op heÉ pro-
grarTuna staat. De vorige keer werd het plotseling op_
qekomen idee binnen vÍer dagen gerealiseerd, maàr -
nu wi1 c1e wijkraad graag wat meer beslagen ten ijs
komen en een plan voor zo,rt daq gereed hebben op
het moment dat de vorst voor langere tijd wenst in
te treden.
A1len, die behulpzaam willen zijn bij de organisatie
vóór en tijdens de schaatswedstiljden, kunnen zídn
opgeven bij Hahs den Nijs, tel. 245490, of Winnie
Bartlema, tel . 244269 "Er is hulp nodig bij:
- het beqeleiden van de schaatswedstrijden in de

versehi l- lende Ieefti jdsgroepeni
- het uitzetten en schoonhouden van de baan;
- het aanbrengen van de verlichting;
- het installeren van de muzlekinstallatie:

enz. enz.
Hopelijk helpt ook het weer een handje mee en ge_nleten we deze winter opnieuw van zotn schaats-
buurtevenement !
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Winnie Bortlemct
Pouto Bremmers
Bep Heijnes
Ton Rutten
Pou[ de Weerd

vormgev i ng :

Paul l,larselje De Ruyterweg 26
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J.van Koperen
Groente.Fruit

Koningstrot 14 3195 71 L
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BAR GRILL

tel cfoon: 02il-326280

Inrd cslot

Bloemendaal seveg §41
2051 GH OVERVEEN

EI'Iaaarie
CN

vrijdog
LUSIEF

Yor)

net
v, o INC

DRAN,(JE

Yinh
UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelenplein 95
Tel. 35 O7 00

Nagtzaamstraat 12
Tel. 35 49 02

Engelenburg 78
Tel. 35 34 37 nu ook Rqmplqon 52

023- 2t-10 53
mq.- vrii 8.30-13.00 uur- 

14.00-17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur

de Ruyterwe 32

lSten a umeile

a LTE

RAMPLAAN 40 TBL.241282

luxaflex ialouette
rolgordiinen
horren

Ltw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48 TELEFOON 242182

U lc-rlt uott lir,/o

tot en

t. 509.

uv/ hulp bij kleine piinti.t......

moderne

)
- tel. 245464
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"N ieuwbouw ten zuiden vdn
Vtoamie weg onhaalbaor !"
,'ïngrijpende bebouwing van het Tuinbouwgebied zal bestuurllJk -
niet haalbaa*il". nér, beperkte bebouwing, br, ten noorden van de

Vlaamse weg, ".rÉluitend 
aàn ftet Ramplaankwartier, za1 ongetwljfeld

bezwaren "p.""p"";-;;à. 
lijkt niet o-nhaa1baar". oat is de conclusie

uÍt een pas ,éi".í't""e., ,on[ngbómota van de Gemeente Haarlem'

Uit de nota blijkt verder het ge-
l1jk van de wiJkraad Ramplaankwar-
ttèr: Bouwen voor de Haarlemse
woningnood is 1n het Tulnbouwge-
Uf"a ónmogeliJk. Tegen de tijd
ààt .t zou tcunnen worden gebouwd'
rijn er a1 voldoende woni-ngen
voór de Haarlemmers- Mochten er
desondanks tekorten aan een be-
paald soort wonlngen bliJven be-'"t."tr, dan is het Tulnbouwgebled
ook daarvoor ongeschikt.
GOEDKOOP BOUWEN NOODZAÀK.

Volgens de nota zal er voornelme-
I1jk behoefte bIíjven bestaan
aan dri"kamer flats en vlerkamer-
woningen met een kale huur van
tusseí de drie- en vijfhonderd
gulden. In een eerdere nota be-
nadrukte de gemeente, dat bouwen
in het Tuinbouwgebied zeer veel
zal- gaan kosten. De gemeente Am-
steràam heeft becijferd, dat bou-
\{en j-n een tuinbouwgebied biJ dle
stad vier maal zo veel kost a1s
bouwen in bv. een weidegebÍed'

WAÀKZAÀ}"IHEID BLÏJFT GEBODEN!

Volgens wi jkraadsvoorz j-tter
uaréelje ff iJft waakzaamheld
eehter- gebodàn; "Toen duldelijk
werd dat nieuwe bouwlokaties
vam.rege de woni.ngnood niet meer
nodig zouden zljn, verzon,Poli-
tiek l{aar1em, dat uitbreidlng
van de stad goed zou zijn voor
het voorzieningennlveau- Er
komen dus toch nieuwe bouwlo-
katies. Dat woningen in het
tuinbouwgebied te duur zullen
zijn is onweerlegPaar, maar
je weet nooit zeker wat er nu
weer uit Pandorars doos komt.
Het blijft oPPassen!"

PARTIJSTÀNDPUNTEN.

Intussen beginnen de partijstand-
punten bekend te worden- Dr66 en
VifO frenlen nieuwbouw rondom onze

wlJk vervíorpen. De PvdA sluit die
niét uit, maar heeft andere voor-
keuren, hraarvan de haalbaarheid
onzeker 1s. De dlscussie blnnen
het CDA ls nog niet afgerond'
In de wandelgangen 1s te horen,
àat het TuLnbouwgebled biJ het
CDA onderwerp van discussie is'
Er liikt een meerderheid te be-
;L";;, die (met PiJn in het hart)
van deze lokatie w1I afzien'
Mocht dlt. zo zi-jn, dan is dat
goed voor het Tuinbouwgebied,
want CDÀ, Dr66 en VVD vormen
samen een meerderheld 1n de ge-
meenteraad.
ATCTE BLIJFT NOODZAKELÏJK!

Voor het echter zover ls, za)- er
door de wijkraad Ramplaanlcurartier
en andere bezwaarhebbenden nog
veel werk moeten worden verzet'
De bewoners zullen weer 1n grote
getale moeten o1Éraven, bv. 1n
Éebruari, tijdens de hoorzlttlng
van de gemeenteraadscommissle
voor stàdsvernieuwing en rrrj-mte-
lijke ordenLng. WIJ zu}I-en U
h1érover nog nader berichten'
Tegen nieuwbouw l-n het Tuinbouw-
qeÉiea bllJken overigens haast
óet zoveel bezwaren te ziJn 5'nge-
dlend aLs tegen de vljf andere
voorgestelde lokaties tezamen" " !

(PM)

DE

.VAN HAMBURG
vlees en fiine

kazen en wiinen

36 tel. '24 06
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Een wijk met bteekers,mogistroten en Tuindorpers

Strootnornen n iet zonder
betekenis !

rn onze wijk zijn geen straten of lanen Eenoemd naar koloniale houwdegensof zeehelder., ofschoon de gebroeders Houiman, naar wie het Htutmanpad isgenoemd, zich in dat gezelschap we1 zouden hebben thuisgevoeld. De meestestraten in het Ramplaankwartier dragen namen van mensen, die op de een ofandere wijze te maken hebben gehad Àet onze omgeving. ze zijn qenoemd naarblekers en stadsbestuurders. Daarnaast zíjn namen ontl-eend àan-het oorspron-kelijke karakter van een buurt (ruindorp, .Broemveldlaan) of aan ,.ro"g"ràhuizen of attractiepunten in de omgevinà (no.kaertshof, Blinkertlaan enBlinkertpad, Hospeslaan, Rollandslàan, échoonoordlaan, Duinviietweg enDuinvlÍetspad) .

Men kan de wljk wat de naamgevi-ng van
de straten betreft globaal in drieën
verdelen. Ten noorden van de Rollands-
laan zijn de straten genoemd naar uit
Vlaanderen afkomstige blekers, ten zui-
den ervan naar schouten en schepenen.
Het gebied ten westen van de Ramplaan
ten slotte duiden we aan met Tuindorp.
Verspreid over de wijk zijn er nog
straatnamen die niet in deze catego-
rieën passen. Alle straten komen in
dit artikel korter of langer aan de
orde.
BLEKERS.

Het bleken van linnen kwam in onze om-
geving, vooral tussen Overveen en Bloe-
mendaal, in de loop van de 16e eeuw a1s
bedrijfstak tot grote bloei. Tot 1n de
18e eeuw duurde die bloei. Daarna raak-
ten de blekerijen in verval. Het bleken
werd hier tot bloei gebracht door uit
Vlaanderen om hun geloof uitgeweken
blekers. fn de blekerljen hield men zich
bezig met het herhaaldelijk r^rassen en
drogen van het van oorsprong grauwe lin-
nen. Door een bewerking uit te voeren
met zeep, loog en blauwsel en uiteraard
het gebruik van veel water, werd het
linnen voor gebruik geschikt gemaakt.
Oaarbij moet wel gesteld worden, oat
de bierbrouwers, die het duinwater
gebruj-kten ( Brouwerskolk, Brou$rers -vaart) met lede ogen zagen, dat het
water door de blekerijen verontrei-
nigd werd. Door hun macht kregen ze
binnen betrekkelijk korte tijd ge-
daan, dat in het gebied te-n zuiden
van de Zijlweg geen blekerijen meer
gevestigrd mochten worden.
Ondanks de kortstondige periode dat
hier blekerijen waren gevestigd
(deze werden ten noorden van de Zijl-

weg we1 geduld), j.s een aantal stra-
ten naar deze Vlaamse blekers genoemd.

Deni s van Ftull-e vesti qde zich rondom
o n Overveen. Hij was een onder-

nemer die z1-in economiseh zwakkere
collega's hielp en jonge mensen voor
het vak opleidde.
Een leerling van hem was Jan Bonte-
Deze vestigde zich later Ëffir
in Dordrecht.
Lambreeht van Da1e, die zich in 1577
langs dé Brouwersvaart vestigde (toen
nog Rampenvaart geheten, naar de fa-
milie Ramp) heeft zijn bedrijf op die
plaats maar kort kunnen uitoefenen.
Hfj kreegt te maken met de bierbrouwers,
dj-e, zoals hierboven omschreven, ge-
daan kregen dat de blekerijen zich
moesten terugtrekken uit het gebied
ten zuiden van de Zijlweg.
Andere blekers in de 16e eeuw waren
Jan de Mljter, Gil1es Schoolmeester.
Wi]1eT Buiis en Gerrit Bartholomeus.
Ook Pleter Wante was éen uitlTaan-
dere n afkomstige bleker. Hij is te-
vens schepen geweest van Tetterode,
Aelbertsberg en Vogelenzang (nu de-
1en van de gemeente Bloemendaal) in
1619 en 1639.
De Ylaelqseweg i s ook genoemd naar
deze Vlaamse blekers.
SCHOUTEN EN SCHEPENEN.

Jan Jacobsz Dickmans was
e, Ae rt

sehout van
en Vogelen-Tette

zang
volg

van 1626-1680. Eén van zijn op-
ers was Abraham Mens. Deze was

schout in de periode van 1685 -L727.Leqndett Meesz was schppen van Tet-
Teiffie, AelEertsberg en- Vogelenzang
in 1635 en 1636. rforis Gerritz. van
der Duijn was schffi47,
evenals Adrj-aen Jan,sz. van Raephorst.
Pie'L.er croesen was s chèpén vàí-frao
tot 1767.
Hendrik Roozen Lzn was bloemenkwe-
ker en qemeenteraadslid van Bloemen-
daal . Hi j l-eefde van 183 7 -7892.
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Kraantje Lek is nooit veel- ,,'eranderd. Het erachter gelegen duinItDe Bl-inkerttr wel .
vroeger heelte het I'De RockaertÍr, waaraan ons Rockaertshof nogherinnert. (ansieht uit de korrektie van de familie starke.rlgbS)

TUTNDOBP.

fn het gebied ten westen van de
Ramplaan waren vroeger bloembol-
lenvelden. fn het begin van onze
eeuw hebben de postdi-reeteur van
Overveen, Frans van Twisk en de
arts J.Th Bornwater het initiatief
genomen tot de bouw van woningen
in Tui.ndorp. De naam Tulndorp heeft
waarschijnlijk te maken met het feit,
dat alle- huizen in deze buurt over
behoorliSte tuinen beschikken. In

hof is eveneens naar deze duintop ge-
noemd, want Rockaert is de oude naam
van de Blinkert.
De Hospeslaan ontleent zijn naam aan
de hospes of herbergier van de hier
vroeger in de buurt gelegen herberg
'tDe gouden leeuw,t.
Het Marcelisvaglgl i_s genoemd naar
de v@". rrà., het bui-
ten Elswout, Gabriël van Mareells of
Marselis (1609-1673), die het in 1654
kocht en naar zíjn zoon, Jan van Mar-
eelis ( :..64]--L7C2).
De Duinvfl-ietweo en
zi5Ë@Gmd-'iÉar

indorp liggen de Tuindo 1
rtuind

s aan u rt'
aan en e n aan

Westertui laan on

Tu
de
t

]-92l- is het plein
De Bloemveldlaan

ter-

De
om de

naar hem genoemd.
is,naar mag worden

windroos te vervolmaken. Het Van
Twiskplein heeft heel kort, nffiE-Iijk twee jaar, van 1919-J-g?l,
TuÍndorpsplein geheten. Na het
overlijden van Frans van Twisk in

het DuinvLietspad
het iten Diiin-

vliet. Dit bulten was in 1811 gekocht
door Wtllem Borskl, de toenmalige ei-
genaar van het buiten Elswout, die hetin de zomer aan Amsterdammers verhuur_
de.
De Rollandslaan is genoemd naar het
huil*or-ffiffiat aÍ in de 13e eeuw
zou hebben bestaan. Dit huis zou on-
geveer op het punt hraar de Hospeslaan
op de Rollandslaan uitkomt, gelegen
hebben. tn 1737 is het gesloopt.
De Ramplaan ten slotte 1s genoemd
naar de familie Ramp, die op het
huis Rolland woonde. VeIe leden van
dlt geslacht hebben in Haarlem be-
langrijke funeties als burgemeester,
schepen of thesaurler (schatkistbe-
waarder) bekleed. In 1627 werden de
leden van deze familie door keizer
Ferdinand ff in de adelstand verhe-
ven. Sindsdien noemden zij zich
vaak I'Ramp van Rolland'r.
(TR)

aangenomen, genoemd naar de hier
vroeger gelegen bloembollenvelden.
OVERTGE STRÀATNAMEN.

De Schoonoordlaan is genoemd naarhetT[ïE6-ffiË6f,oord," gelegen aan
de Brouwersvaart. Het kreeg deze naam
van M.Adrlaan Salomon van der Hoop,die dit buiten in 1771 kocht,
De. 8.11!kerl1a.an,- het Blinkertpad ennet t>eJaardenhui,s De Blinkert zijn,
1ogls bekend, genoemd naar de hogeduintop bij «raantje t,ek. Oe Rockaerts-

Ósrslf, !{§ rilÍ!11

t
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zrin zuiver en alom

verkrijghaar.

Maandag 16 September 1907. No. 37.t B{voegsel §TÀDS'EDITIE
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Caligrafen en 

-

Ontwerpers v. Borduurpatronen

Tetterodestraat 22 (l(leverpark)
Diploma schoonlchrijven - Acte M.0.

Met levensgevaar sprong een man
van een electrische tram en kwam
onzacht op ziin knieën terecht: ziin
pas gekochte lLoed. rvas afgewaaid !

- HeL je geen boed gezien? vroeg
hii, toen hij vcer op de becn was,
aan twee, drie voetgangers' IIij is
van uri]n hoofd gewaaid, toen ik op
r'le trarn stond.

- Jawe}, riep er een. Hij rolde
voor me uit.

- Waar is ie ?

-- [k IrtL 'm teruggesorPetr in
de tlam.

c.J . FORTUIN, xor en Banket.
hakker,

Kruisweg 32, bij 't Station.
TELEFOON 723.

Dagelijks uitzending Yan Diners.

RITSEMA en 0)o-,.

[O[TI[. en THEEHÀNDEL

Zijlstraat4T * * HAABLEM

DAMES
laat uwe

CORSETTEN
aanmeten

Iroote [loutstraat_ 138. _
A. BARRAL & Cie.
KF Het magazijn is geopend

.van9tot9uur.
TELEPHOON I54A

'I'anle : Kolrrr iongen, nu rnoeteu
rvij naar huis; rvil ik urv speclgoed
dragen ?

Jotrgen: Neen, tante, dat kan ik
zelf wel, a1s u m.ij maar dlaagt.

q.§

,Iortle dol;tet': Ik heb ongeluk bii
het geiuk. .. Reeds op tlen tweerlen
clag, nadat ih me hier gevestigd heb,
krilg ik mijn eersten patiënt, maar. . .

hii 1s deurwaarder. lVat zu1len de

melsrlen .laarvan denken? #
TiI V..C. BRÀIDT,

P[a[ Naainathines
Allsen

verkrijgbaar voor
HaaÍlem en 0mstreken

Baneu0ri§§uaat 33.

D. VAN AMSTEL.
OROOTE MÀRKT 12. - TIAARLEM.

HOEOEÍ{, tíloDEART! KELEÍ{ EÍil

OtI DERCOEDEREX VOOR HEERET{.

. BLOEMENMAGAZIJN ,,ADNATUS" -

J0ll VAN DïïENTIR, Zulsttaat 10 Xtl ilc íttltrtug, Ttlel,1355.
ÀIODEF,}.TE BI,OEÀ,4\A/EB,KE}.T -

J- C}- CA,I)EF,ITTS \2.{\T \ZEEI§
+ + .'. + ZIJL§TRAAT 96 .í. + HAARLEM .í' + + 'T

MODERNE + + WONINCINRICHTINGEN

uwen

J.N. HENSEN q
Paarlaarsteeg (J

Adres van vertro

Iofrlth-' en l(inrletkl

ANEGANG 8. ANECANC 8.
Speciaal adres voor Spreekmachines

0ramophoon-, Zonophoon-, Lirophoon-, 0deon-, Polypho0tt-Platsr.

ÀanbeveieniL, F. J. VAN LUUKEN.
VERHUREN. RUILEN. REPAREEREN. a

\=:=:=
\-::--- - ,,

--=4-e @V ERV-EtrN ->-

H. H. NIEBERG, Coiffeur, Kruisweg 13.
Dames haarwasschen en drogen f 0.75,

HAABW EBKEN rEcEN BTLLTJKE PRTJZEN.

- 
vooR 

-Chemische l{asscherij
Ververij

Gr. Houtstr, §90

HAARLEM
TELEFOOiI 426 - to46

-r /--r\'

§ÍrlA[TLIJI( BRIOD
IS HET BESTE ADRES:

I{ENRI J. CARELS

Ziilslraat l2l14 - 8r. lloutstaat l?8

Beschikbaar gesteld door mevrouw v-d- Brink-v. Zelst.

t:

- Wccr geen geld voot' de lirLis-
huur! riep de vcrhuuriler verbolgen.
À)s jc geen geld )rebt om een huis
te huren, koop er dan zelí een I

J.
SGHOEN. LAANZEl{IIIÀGAZt'-il

ZIJLSTRAAT 5t. .TELEFOOII ï69.
E

m
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1,.{ËgS
5P.'-
ZIJLWEG 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEF0ON 31 t+5 02

kom tennlssen
in de Fablohal
specioal voor inwoners
van het Ramplaon-
kwortier ztjn uren
beschikbaar

A.Thoolen jr B.V
Marcelisvaartpad
Haorlem

2t, 42 10

qD. aan der {tnd"n & Z"
AannemsrS van restauratle- onderhoude.

en nieuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparaties
Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk
Isolerende beglazlng
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriseringen maken

Metselwerk
Nleuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook moeilljk werk
Riole ri ng vernleuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uitbikken van voegnrerk
Voegen van gevels
t{andbe tlmme ringen/wandl s o 1 at Í e
X met kerstmis werken we ni-et
IJzeren konstruktles
Zolders Lsoleren

Hendrlk Boozenlaan 25
20t5JM Haarlem
Tel. 023 - 24 13 16

LID

Weatergracht 95 rd.
20Í 3 ZN Haarlem

Tel. 023 - 31 7644
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Burenh u lp Romptoankwartier,

vi oor een handje helpenJf
De organisatie BurenhuLp Ramplaankwartier
Hoewel er de laatste paàr jaar wat minderversehaft dan in de nogal wat publiclteitCe-rhrrenhulp nog wel dégelijk. Wel i=-f.,àtgelopen.

is aan het eerste lustrum toe.inforrnatie naar buiten toe werdtrekkende beginfase, functioneertaantal hulpaanvragen wat terug_

_: -_: "r,'rouw van De Blinkert, a1S_ Jetta Mantel, te1 . 242A76 of-=-= .-.:t geqeven, dat vele hulpvra_ Winnie Bartlema, tel . 244269.t:rri: van het eerste uur inmiàaets Deze telefoonnummers staan aI_-=:. '.'aste hulp hebben qekregren _zo_ tijd voor iÀ ae wÍjkkrant.:=-- niet alles meer vià de Burenhulp- Het begint weer grad te worden. wilt::canisatie loopt_ hebben daar natuir_
_1 jk *.. iÀ Àaxón, maar-,"irr"r,t is- H":à-1"fl:;g:i"§":;"1:";.I":ï"i§.::.:ck het besef, dat er in deze È""it wordt?zo'n organisatie bestaat, allents wat
"'eggezakt- Jetta tutantel, die nu vijf jaar voor-''andaar deze herinnering: een ieder, de Burenhulp actief is iewéest, zouiie door zlekte of andeie oorz;k;;-nufp haar taak (voornamelijk het bemidde*nodig heeft bij bv. boodschappen doen, len tussen hulpvragenden en hulpbie-r':ervoer naar zi-ekenhuis of arts, het denden) aan een ander willen overdra-:alen van een recept, een klusje i; - g'en. Belangstellenden 

""ià"" verzoeht:uisof anderszins, kan bellen met contact op te nemen met Jetta,
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U kunt een. deel van uw saldo verder gaat het vanzelf.
flink rente-gevend maken. Dan Dat is systeemsparen. Precies
hebtuvoorbilzondere uitgaven op de manier zoals u het best
iets achter de hand. past.7-n bent u er zeker van dat
U maakt met ons één keer een u regeLmatig spaart zonder dat u
afspraak over een maandelifks het echt merkr.
bedrag dat uwilt sparen... en

"Kan ikbii iulliezoveel meerdoen
ríétmijn bankg,tö?-

o systeemsparen: regelmatig
sparen nadat u één.keer hebt
afgesproken hoe

O interessante rente op de
Giro Spaarrekening en
Giro Spaar-Exaa Rekening

o vandaag gesto4 morgen rente
o ook kontant storten mogeliik
a waag voor meer informatie

de folder bii uw kantoor in de
buurt

Doe meer met de spaarbank die meerdoet

nutsspaarbank
o

-Ert

Gazelle
VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVíES
EN looo/o sERVrcE, ROLLATD
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS

U Juncker
. REPARATÍES
. ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor olle soort€n Philips glocilompcn,
Vesting T.L.- buize n an elektro- moteriool

A.G. DE HAAS RAMPLAAN 46 TEL.24 05 53
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