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NUMMER

OOSTER TUINDORPSLAAN

De l-aatste winkel-s in het Ramplaankwarbier hebben het anno 1984 nlet
gemakkelijk. Vroeger waren er veel
meer winkels. Neem bijvoorbeeld dil
stukje Tulndorp, dat werd 6qebouwd in
1927. Geheel links (:12) hadden de dames Vader een manifakturenzaak.
De dames gaven ook ansichtkaarten uit,
zoal-s de bovensbaande. Op nummer 10
woonde Ro1 de Metselaar. Het huis met

het uithangbord (:6) was de tabaks-
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IN DE DERTIGER

JAREN

handel van Koopman. Toen vlak voor de
oorlog de winkelgalerij Ramplaan werd
gebouwd, verhuisde Koopman naar het
pand waar nu de NuLsspaarbank is gevesligd. Geheel rechts zíeL U nog net
de zuivel-winkel van Bl-oemzaad, van de
Noorder Tuindorpsfaan.
Dankzij fotofs van de heer Willemse
uit de Ooster Tulndorpslaan kunnen
wij nu en in de komende tijd wa! meer
aandacht aan het Tuindorp besteàènlPM)
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Lood-en zinkwerken

* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinancieringen
* persoollluke leningen
* continu kredieten
*

* reis arrangementen

s.,

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers

e.d.

Geenrcorijkosten
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'Vrij-uit'
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ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEIV
on-24 43 41

!ïaag vrijblijvend offerte

NoorderTuindorplaan 26
2O15HK Haarlem
Telefrcon

023-2462CE

7n

Noorder Tuindorplaa n 54
2O't5HL Haarlem
TeleÍoon 023-242344
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JOOP DUBBE NEEMT AFSCHEID

KTT'AETIER
wijkrood

PLAATS

voorzitter
A.P MARSELJE

Hutteloqn 30
2t,10 2g
secretoresse
D. v.

P.

W. v.d.H 0RN - E

IJSBR0EK

L.v Doleloon 4
24 31 55

penntngmeesteresse

E.A.Heijnes
Romp Loon g
2L 32 29
bonk, 81 80 95 537

VOOR

NIEUW WIJKRAADSLID
Door het vertrek

van onze vroegere wijkkrant-redacteur Joc)p Dubbe. i.s één van cre rzijftión wijkraads*
zetel beschikbaar gekomen voor een nieu* rij)<raaoslid. candidaten moeten ten ninste achttien 3'uu, zi jn,
in het Ramplaank',.iartier rvr:nen en zo.n twee keer
in
cie.naand een paar uur voor de wijr< overr hebben (r-neer
na§ natuurlijk ook!). wenst men inrichtingen of heeft
nren interesse, dan kan nen contact opnemen met voorzitter Pai:f lrarsel je (tel. Z4LO2B) oi met het wi jk_
raadssecretariaat,
op het vertrek Van het enthor:siaste wijkraacisrid"
Dubbe gaan wij uiteraard later nog nader in.
{oop
(prr)

burenhutp
kontooruren :32L2
otle uren,

61

JETTA MANTET

212076
WNNIE BARTLE},IA
2t 1,2 69

maximum sne lheid
30km? . o ina 7
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E.C.BIJNSDORP

Romploon 35

212935
secretoresse/
penningmeesteresse
E.A.Heijnes

Romploon
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speeltuin
OVERVEEN'
Croesenstroot 24 33 63
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J.van Koperen

Fredoktie
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Winnie Bortlemo
Pouto Bremmers
Bep Heijnes
Ton Rutten
Poui de Weerd
vormgev i ng

:

L Paul Harselje

2+03es

De Ruyterweg 26
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BAR GRILL
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UW ECHTE BAKKER
Van Zeggelenplein 95
Tel. 35 07 00

d

Nagtzaamstraat 'l 2
Engelenburg 78

ïel. 35 34 37

nu ook Romp.lggo_sz
023- 2t,10 53
mo.- vrij 8.30-13.00 uur
1/..00-17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur

LTE

a

uw hulp bij kleine pijntjes
RAMPLAAN

TBL.241282

40

moderne haarverzorging

P. Btluchier
luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

tJw speciaalzaak !
RAMPLAAN,fS

TELEFOON 212182

e
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Tel. 35 49 02
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H aarlem -

tel. 245464

de Ruyterweg
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Kossenbouw op longere t ermijn stecht voor t urn ders

BOUW IN TUINBOUWGEBIED TER DISCUSSIE

De Wijkraad Ranplaankwartier vindt dat de tuinders -j-n het Tuinbouwgebied
oe prijs moeten betalen die nodig is om het gebied niet alleen nu, maar
ook op langere terrnijn tegen woningbouw te beschermen. Dit betekent, dat
een girote terughoudendheid moet worden betracht vooï wat betreft het oprichten van bedrijfsgebouwen en kassen. Natuurlijk mag een dergelijk l:e-

leid de agrarische bedrijfsvoering niet
Ervaring uit het verleden leert echter, dat uitbr:eiclinqr van het aantal
kassen vaak voortkomt ui t behoeften
als: werkgelegenheid voor de eigen
opgroeiende kindereni warm en droogr
binnen werkeni rendementsverbetering,
terwijl de bedrijfsvoering binnen afzienbare tijd geen gevaar tiep, enz
De wijkraad heeft echter ook oog
voor het toch noodzakelijk zijn
van beperkte aantallen gebouwen en
ka-sss1-1. De wijkraad vindt, da,c de
ge:'neente aan goedkeuring hierizan
oe volgende voorwaarden moet ver-

brnden:
- De bebouwing dient in beperkte

ccncentraties voor te komen;
- De conc€r:Lraties dÍ_enen zo ver
als nogelijk van de wegen rondon het gebictl en de belangrijkste
recreatier.outes door het gebied
(= Brouwersvaart, Koeiepad, Marcelisvaart) verwijderd te blij- De nc( r"nag niet hoger zijn dan
vij: neter boven maaiveld;
- Een gehele gf gedeeltelijk versehuivinq van (open) volle
grondteelt naar glasteelt zal
al1een bespreekbaar zijn als
bij he*- uitblijven daarvan de
becri j fsvoering gevaar mocht

lopen
Hoe :roeili jk het is om geval tot
geval- ceze richtli jnen toe te

volledig-onmogelijk

maÉen.

R0LKASSEN ? t"., rolkas is een
kas, die op rails staat en over
een afstand van vier maal de eigen
Iengte verreden kan worden. Rolkassen worden in het Tuinbouwgebied vooral gebruikt voor het in
bloei trekken van bolbloemen die
voor de bloemenveil ing zijn beqt.emd. Een aantal weken voor de
geplande oogst wondt de (verwarmde) kas over het gewas gerold. Op
het vrljgekomen stuk grond wordt
ni.suw qewas qeplant, Cat zich
voorlopig eerst j-n de open, vo11e,
grond mag ontwikkelen. (pM)

passen, bleek bij het behandelen
van enige bouwaanvragen in het
afgelopen jaar Een lage vaste
kas voor de firma Verschoor vol_
deed redelijk aan de eisen. De
wijkraad adviseerde cl.an ook pos it ie f . Een zes meter froge ( I )
rolkas voor de firma KoI, dicht
langs de Westelijke RanCweg, werd
door c1e wijkraad negatief beoordee1d. De gemeenteraad was het
met de wijkraadsbezwaren echter
oneens. Over eenzelfde rolkas
voor de firma preenen werd door
de wijkraad eveneens een neqatief advies uitgebracht, in het
bijzonder om de nokhoogte. Voor
wat betreft de plaats kon deze
rolkas we1 gqnade vinden in de
ogen van de wijkraad.(pM)

Aktie
Duinvtiet
: EXTRA ZNERDAG BOSPEST
De r^rincer --< oijna vooroij en daar- 3 maart 9. Oo uur (of
mee ook d.e rij

van zaterdagien,die
voor het werk in Duinvliet was qereserveero. fk \^/Íf ook op cleze h/ijze nu a1 ieCereen, die weer geholpen
heeft, hartelijk voor zíjn inxe! bedanken. Een belangrijk deel van het
bos is than-q in een toestanC, die
voor cle ontwikkeling van Ce bomen
en vooral voor de ondergroei een
uitstekend uitgangspunt is voor d.e
komende jaren.
Dit alles betekent niet dat we klaar
zijn Blj deze wil ik atle belangstelleiiden uitnodigen voor zaterd.ag
I'

later , dat
bIi jft vrijwillig ) Ui5 de ingang
van
het «oe iepad.
Er is in afwijking van het gepubli_
ceerde rooster een extra werkochtend
vastgesteld, zulks E-Eïerleg rnet de
mensen van S taatsbosbeheer. Zaterdag
24 rnaart zu1 1en wij speciaal-ffi
aan het verwijderen van d.e zogenaamde
bospes!- in het eikenbos langs de Zij_
weg. A1le vaste, maar natuurlijk oof,
de losse en hopelijk veel nieuwe mede_
werkers zijn van harte welkom!
Han.s Cen Nijs.
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NIEUWBOUW BEJAARDENHUIS BIJNA VOLTOOID

DE BLI NKERT DOET BEROEP OP DE WIJK

U hebt waarschijnlijk zelf a} }runnen constateren hoe snel de nieuwbouw
van "De Blinkert" aan de i::,ockaertshof vorclert. Nog een half jaartje en
de deuren van het nieuwe gebouw zullen opengaan voor de oude en nieuwe
bewoners

!

"De Blinkert" wil haar bewoners een prettig eigen hr-iis bieden, met naast
de benodigde verzorging ook veeL gezèl1ighóiA èn ontspanninq. Àan deze
ontspanningsactiviteiten kan ook worden deelgenomen door de bewoners van
de b<.:jaardenwoningen, die aan het centrale huis liggen. Deze woningen
zullen trouwens ook een belangrijke verbetering ondergaan. Binnenkort za1
het merendeel ervan worden voorzien van een alarmknop, d.r>or middel h/aarvan men in geval van nood huLp kan vragen uit het centrale huis.
Voor het goed functioneren van zo'r\
bejaardencentrum en het onderhouden
van contacten met de buurt, is een
heleboel menskracht nodi-g. ook van
vrijwilligers.
Zo moeten bi Jvoorffianninqsevenementen
fn de Croesenstraat ligt de speelworden voorbereid. Tijdens deze bijzaal
"Overveen" in een mstige omeenkomsten moet er thee en koffie
geving.
De zaal- bevindt zich in
worden geschonken. Ook is het wensefijn
afgesloten speeltuÍn, zaeen
iijk, dat b,ewoners, die door omstan- dat uw peuter
ook veilig buiten
digheden weinig bezoek krijg€D, eens
kan
spelen.
door een buurtbewoner worden opgeDe openingstijoen zLjn: maandag
zocht, Bovendien, wil het nieuwe
t/m vrijiag van 8.45 tot 11.30
a:Larmsysteem ain hebben, dan zal- er
uur.
voor gezorgd moeten worden, dat er
U kunt gerust eens rnet uw Peuter
permanent iemand bereikbaar is voor
noodsituaties. Overdag wordt die be- langs koi"nen en een informatieboekje meenernen. Vooral na de grote vareikbaarhe:'-d gewaarborgd door het
kantie komen er, omdat veel vierpersoneel van het centrale huis.
jarige peuters dan naar de kleuVoor de nachtelijke bereikbaarheid
gaan, weer plaatsen vrij.
terschool
worclt overwogen om vrijwilligef§
in te schakelen volgens een vast
Peuterspeelzaal " Overveen/',
schema.
te1. 24633:: .
Croesenstraat,
Voor al deze aetiviteiten wi1 "De
Blinkert" een beroep doen op de
brrurtbewoners. Víie i-s bereid een
i^andje te helpen? Voor uw aanmel oing of nadere informatie kunt U
tereeht bij:
it,ïw (-' v.d.K1ip, D v.Hullelaan 51,
te1. 24519)-;l
i"lw J Oosterhuis, G. Schoolmeesterlaan 4, tel. 242630t
Mw J.v.Gendt, directriee,
op dinsdag, Blinkertlaan 4, te1. 240955.
Ten slotte nog een heel belangrijk
punt! De bewoners van de bejaardenwoningen klagen over de grote hoeveelheid hondepoep op de omringende
grasvelden. Beste buurtlcewoners, is
a
het niet mogelijk om uw huisdier te
a
leren z1-jn behoefte in de goot te
doen? ti zult daarmee niet a11een de
o
bejaarden van "De Blinkert'r, maar
ook a1le andere buurtbewoners een
groot plezier doen!
Algemene Stiehting voor Huisvesting
en Verzorging van Ouderen "De 81in.kerttr.

Peuterspe,glzoo I
"0verveen"

oo
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COLLECTANTEN

íre

Over enkel-e weken,om precies te
zíjn in de week van 19 L/n 25
maart, za] de vereniging voor me- §ffi
d ische ontw:lkke1 i ngss amenwerking
STMAVT weer haar jaarlijkse
col1ecte houden. ook in het Ranrplaankwartier. Voor deze collecte zijn
uiteraard ccllectanten nodig. Die
zijn er wel, maar niet in voldoende mate. Ook verleden jaar was dit
het geval, met afs grevolg, dat een
aantal straten 'ronbelopen" moest
b1i j ven, hetgeen bi j zonder j anrmer

was.

SfMÀVf rzerleent directe medische
steun aan projecten in de derde
werel-d en voldoet daarmee aan een
grote behoefte. Om enkele van deze projecten te noemen: het verbeteren van de drinkwater- en voedsels ituatie, inentingsprogranlrna I s,
het opzetten van gezondheidspro-

gramma's, het verstrekken van medicijnen, verbandmiddelen, medisehe instrurnenten en apparatuur,
het verstrekken van mÍddelen van

GEVRAAGD !

vervoer, zoals ambu.l ances en moiniekauto I s.
Het belang van de hulp, die SfMAV:f
op deze wíjze biedt bij het lenigen van de noden .in de derde wereld
en het feit, dat zij geen enkele
subsidie ontvangt en dus geheel op
giften en de opbrengst uit de jaarbie-'l Ë. kl

lijkse collecten is aangewezen, wet
tigen de hoop en verwachting, dat
velen zich aIs collectant(e) zullen
opgeven. Men kan dit doen bij mw
F{eijngs, Ramplaan 9, te1 . 241229.
(een daalder per regel)
Winkelen in de buurt?
Be1 gerust aan op Ramplaan nr 53 !
RAMPERTJE

Veel keus in moder-ne (gedragen)
dameskleding,
Alles zo goed als nieuw en . r e r o r

tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Geopend: Íedere dinsdag en woens

van 10.oo tot 15.oo uur.
I.C.Wiedijk, Ramplaan 53,
telefoon z 242093.
dagr

30 km per uur

Snelheid verkeer in
straat verminderen
I

I

Het gemotoriseerd verkeer in de straten is voor veel mensen een doorn in
het oog. zeker als het gaat om zogenaamde woonstraten, de straten waar in
principe alleen verkeer rijdt dat daar moet zijn. Het gaat vaak om (lange)
rechte straten met als nadelig gevolg dat auto'i ga..- tË snel rijden. Dit le-vert
dan- weer g_evaar op voor kinderen die meestal de stoep te sàal vinden
om te
spelen en dankbaar gebruik maken van de brede weg.
Om de veiligheid in de straat te verbeteren, is enigejaren geleden het begrip
"woonerf" ontstaan. Een woonerf kan
het beste omschreven worden als een
straat die bestaat uit één grote stoep,
waar alleen stapvoets door het rijdend
verkeer gereden mag r+'orden en waar
voetgangers evenveel rechten hebben
als automobiÍisten.
Niet iedereen was echter gelukkig met
die woonerven, Zowel bewoners, politici als verkeersdeskundigen lieten hun
twijfels regelmatig horen. Daarnaast
was het ook niet mogelijk om overal

woonerven te realiseren.
Er werd dan ook op Rijksniveau gezocht naar een andere oplossing om te
zorgen dat het verkeer rustiger door de
straten zou gaan rijden. Het idee werd

I

geopperd om de maximum snelheid in
de bebouwde kom van 50 kilometer
per uur te verlagen naar 30 kilometer
per uur. Het bleef niet bij deze simpele
constatering. Het ministerie besloot
een aantal voorwaarden te verbinden
aan deze maatregel. Resultaat daarvan
was wel dat de gemeente niet zomaaÍ
een bord kon plaatsen aan het begin
van de straat.
Daarnaast voert de gemeente Haarlem
een behoudend beleid ten aanzien van
deze 30 kilometer regel. Om twee redenen. Op de eerste plaats moeten er
nogal wat kosten gemaakt worden
voordat zo'n bord geplaatst kan worden. Op de tweede plaats vindt de gemeente dat het de wens moet zijn van
de bewoners van de straat of de nieuwe

-

regel ingevoerd wordt. De mensen
moeten dat dus kenbaar maken.
Terugkerend naar het eerste punt: de
voorwaarden die het ministerie aan deze regel heeft veóonden.
Het zal duidelijk zijn dat alleen in de
bebouwde kom van de gemeente de

30 km/regeling ingevoerd kan worden.
Maar daar blijft het niet bd. De straat
moet zo ingericht z{jn of worden ingericht, zodat die maximumsnelheid eigenlijk al voortvloeit uit die inrichting.
Met andere woorden, er moeten snelheidsremmende maatregelen getroffen
worden.in de straat. Gedacht wordt
dan aan bloembakken, paaltjes, asverschuivingen, drempels, banken en dergelijke. Maar als deze voorzieningen
zijn geplaatst, mogen die weer niet zo
staan dat het voor brandweer en ambulance moeilijk is om de huizen of bedrijven te bereiken. Maar ook grote
vrachtwagens moeten onbelemmerd
door de straat kunnen rijden als daar
een bedrijf zit.
Als er bloembakken of paaltjes in de
straat worden neergezet, moeten die
's avonds goed zichtbaar zijn en mogen
ze geen gevazrx voor het verkeer opleve-

ren.

Rijdt er een lijnbus door

de straat, dan

zijn er weer andere voorwaarden.
Zo mag de rijtijd van de bus niet langer
worden door die maximumsnelheid
van 30 kilometer. Daarbij telt ook nog
de lengte van de weg, is die langer dan

honderd meter, diin mag de regeling
ook niet ingevoerd worden.
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Gemeente belooft eig enlik niets

INAT /S GOEDE INSPRAAK ?
A1 jaren ki-[ten
burgers en
over wal er
gerneente m b. t.

a

gemeenteraad,

ambtenaren

cioor

<]e

inspraak zwart op wit zou moeten worden toegezegd. Lr
zíjn al verschillende nota's over bv. wijkraacisverordeningen veischenen
en in de koelkast of prullebak beland cè laatste notitre over zg.
spraakrichtl i jnen li jkt een bcter 1ot te zijn beschoren. weliswaar in-cchetst
rnen in dc: inleiding ten onrechte een beeld, dat de inclruk wekt dat het
in
ce afgelo-Den jaren in Haarf ern af 1emaa1 zo goed zou z).jn gegaan. Belangrij
*
ker 1s echter, dat er een soort contrölelijstje
is op!".roren van punten
clie aangeven waar goede inspraak aan moet v,:Ióoen. oiàr dit lijstje
bestaat weinig onenigheicl. Het is hj.er en daar echter wel wat íaa|. nu
Er blijft
we1 een belangrijk twistpunt over: Wat gebeurt er als oe
hu
gemeente zich njet adn haar inspraakafspraken houdt? Zonder sanctj-enoEelijkheden bij het niet naleven va::
cle inspraakrichtlijnen,
zijn dle
De Kruisvercniging Haarlem organirichtlijnen
even vrijblijvend
al-s
seert de Cursus "Ziekenverzorging
een gesprek over politiek aan oe
Thuis".
Zelf zorgen als het om qebar van een bruin café. Je lost er
,gaat, vril de Kruisverenizondheio
wereldproblemen op, rnaar de volgenging
graag
stimuleren. Daarorn worde morgen rest je slechts een kater
den
regelmatig
cursussen',Ziekenvan een teveel aan alcohol en de cn
verzorging
georganiseerd.
Thuis'r
verander<Je problemen in c1e werelcl!
Steeds vaker willen zieken zo lang
De koelkasten en prullebakken zijn
nogelijk in de eigen omgeving blijgroot en geduldiq. Of zou het college van Burgemeester en lrrethouders in _ ven. Dat kan meestal op een heel
eenvoudj_ge manier a1s huisgenoten
spraak zo serieus nemen, dat er toch
of buren over enige deskundigheid
nog een soort sanetie komt? Er zal
beschikken om de zieke te helpen.
vast nog heel wat gekift worden voor
Die praktische deskundigheid kan
liet zover is.
opAUL MARSELJE
worden aangeleerd in de cursus
"Ziekenverpleging Thuis',, die de
Kruisvereniging regelmatig organ i seert.
VVERKT GOEDKOOP
Tijdens een vj.ertal bijeenkomsten
van anderhalf uur wordt ond.er desIn 1983 heeft de i{ijkraad Ra:nplaairkwart j e:: opvallend weinig geld nokundige leiding aandacht besteed
Cig gehad om naar behoren te kunnen
aan de hygiënische verzorging van
de zieke, aan tiltechnj_eken en aan
functrsncren- Ruirn een kwart van de
het gebruik van eenvoudige hulptoeger::,:ice sub,sidie kon weer ter beschik<r:g van de ge.rneente worden ge- rnidclelen. De nadruk ligt steeds op
steld. :i_jiens Ce behandeling van de practische vaardigheden. Aan oefenen zaf dan ook veel aandacht wor_
wijkraa:si-nancien 1983 en de wijkden beste:C.
raadsbeg:-t*-.nq' l9B4 werd er wel op
qeweze.., :i*- in het lopende jaar
tr1ke cursus duurt vier opeenvol ta1]oze act-t..,iteiten noodzakeli jk
qiende
woensdagavonden. Tussen fezullen zt jn. .lie zullen tot rneer
brr:ari
en juni zijn er nog plaatuitgaven l-ei:en Can in het afgesen
vrij voor deze cursus. Voor
l-open jaar ir=t geval is geweest.
leden
van de Ki-uisvereniglng HaarDe ,5eslonr.re: tr-gen ronc-lom de wo1em
is
de cleel nerning kosteloos.
ningbouwplanren zu1len daar voorTegen
kostp:iijs
is een handig boek_
al debet aan z:-jn.
je
verkrijgbaar.
Ilet financie:l- hancielen van penVoor aanmelCing of nadere inforrnaningme-es+-er€sse -iw Fleijnes c-n haar
tie
kunt U Lr wenden tot oe Kruis_
voorqangster- -r,' Stoeltie werd na
vereniqing
Haarlem, I(enaupark l5_
versfaq van ie,{asccinrrt issi,e gtoed7_l , I-laar1e,.n, tel.
31919O.
aelr;.rrrÀ
f\r- i
Kruisvereniging Haarlem.

Een zieke
rsgenoo t
beter [eren hetpen
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WIJKRAAD
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I

9JJ. oan der 0inden

& Z"

Aannemera van regtauraUe- onderhoudeen nleuwbouwwerken

ïH,,:'-ïïi1}
6\..J'th'r*'

Àfhangen van ramen en deuren

è

Betonwerk

Constructiewerk
Dakreparaties

Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten

$í*u\:*dJeN

rei'$'
"
51

LWEE 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

Z IJ

ïELEFooN

31 t+5 02

Garages bouwen
Houtdraaiwerk

Isolerende beglazing
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriseri-ngen maken
Metselwerk
Nieuwe sloten inzetten
Open haarden

Parketvloeren
Q ook moeilijk werk
Riolering vern ieuwen/ontstoppen
Schoors teenvegen

Tegelwerk

Uitbikken van

kom tennlssen
in de Fablohal

Voegen van gevels
!{andbe t imme ri n ge n/wandi so1 at ie
X met kerstmis werken we niet

IJzeren konstrukties
Zolders isoleren

speciaal voor inwoners
van het Ramplaankwortier zijn nog uren
besch ikbaór,vooíot
op dinsdag
A.Thoo[en

L'D

jr B.V

Marcelisvaartpod
Haarlem
2t, L2 10

.t

voegrvrerk

Hendrik Roozenlaan 25
2015JM Haarlem
Tel. 023 - 24 13 16

Weetergracht 95 rd.
2013

ZN

Haarlem

Tel. 023 - 31 76 44

11

Gerdo Stoettie
eretid wUkrood
Direct na haar afscheici als wijkraa,;1s1i., bes.root
de
WijkraaC Rarnplaönkrver'uier: cie vio.g"ro penningrneeste-resse Gerda stoeltie tot het ..-sI." erelirl van
rr.e
wi jkraad te rnaken. Daarvc;r r;;;;"i"ààr*,
t.
cver!
l1w Stoeltie behoorde tot de oprichters
Ce wijk_
raad en heeft zich er van rret'eÀis;;-;"; van
af
voor
ingezct, cat ..1* c1e vri j1<raadsleden to. b,esruiten
en
clacen inoesten k.rnen dii in een goede harmonie
kon
qeschieden. Zelf was zij jaren Íang actlef
cle
wijkkran'u Ranplaankwartlei. zij onderhield voor
namens
de wijkraarr oe contacten met aó sticnti,rg
Rarnplaa,kwartier en toonde zich een vurig pleitbezorgster
voor een zuinige wijkraacshu:str,:r]ainq. óot
ní zij
afscheid heeft g"noÉ-n, b1i3xt, ,i:-"àà J-teeos
fervent vccrstandster van dé wi.jriaaà'"í ,ijn een
beleid te zíjn.
De wijkraacj .,esl0ct het erelidmaatschap in
te ster_1en voor oud-wijkraadsleden, die qeauiànae..zeLe
ren het wijkr-aaosber-ang hebb.r, g.ài";à-;p een ja_
wijze
die uitstees boven het van nà"
öà"i"lröaË
daarbij
het belanql van
en wijkraad niet Éebben
"r,
Gerda Stoeltie "ii\
vofdeed uuÉ Ai" eisen. ip*l geschaad.
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U kunt een deel van uw saldo

flink rentegevend maken. Dan
hebt u voor bilzondere uitgaven
iets achter de hand.
U maakt met ons één keer een
aGpraak over een maandelijks
bedrag dat

"U(en

uwilt sparen...

verder gaat het vanzelf
Dat is systeemsparen. f'recies
op de manier zoals u het best
past. Zo bent u er zeker van dat
u regelmatig spaart zonder dat u
het edrt merkt.

en

ikbii iullie zoveel meerdoen
mËtmiin bankg,rd?-

a systeemspar€n: regelmatig
sparen nadat u één.keer hebt
afgesproken hoe
O interessante rente op de

Giro Spaarrekening en
Giro Spaar-Extra Rekening
O vandaag gestoG morgen rcnte
o ook kontant storten mogelifk
a waag voor meer inÍormatie
de folder bii uw kantoor in de

buurt

Doe meer met de spaarbank die meerdoet
o
E

nutsspaarbank

Gazelle

--a

VOOR EEN DESKUNDIG AAI{KOOP-ADVIES
EN looo/o sERVlcE,

B(DLLÀilD

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENN IS
O REPARATÍES

U

Juncker

.

ALLE MATEN BANDEN

C

ONDERDELEN
TOEBEHORET{

.

Vesting

ook voor silc soort€n Philips gloeilompen,
Ï.L. buizc n en s,lektro- rnqteriool
A.G. DE HAAS RAMPLAAN
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