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Het oude huisje Korte Zijlweg B,
werd in verband met wegverbreding
verrold, d.w.z. in zijn geheel opgenomen en 5O meter westwaarts
op een nieuwe fund.ering herplaatst,
Deze foto werd kort voor de operatie in 1938 genomen.
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o Mochinole houtbewerking
o Schilderen
o Doe-het-zelfofdellng
o lsolotie centrum
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Nreuwbouw
Utiliteitsbouw
Verbouw
Onderhoudswerk

- op zoterdog von 9'00-l 7'00 uur
8.00-18.00
von
geopend
dogeliiks
gevestigd 1793

Írouw- en schildersbedriiÍ

RIJNIERSE By. 023'277169

Zlflweg 11 - Overveen - teleÍoon
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EEN RO|-1T1ELIGE KRANT ?
-'.'. .=:- bang, dat veel lezers de vo:-l= '- .<:ant met enige verbazing heb.- : ,-. 1 ^--^t-^*Ken . Er waren vers chi l1ende
=.{e
-------=:+-ypeD, de koppen zagen er an-=:s ':it en de inkt leek ongelijk
"=::=el-d
te zijn. Het spijt ons,dat
.= -=esbaarheid van de krant moge-:_'r: '.r'a+, minder was dan anders. De
,::raak van deze situatie is gele;.:. ':l een technische omsehakeling
==:---ee wij bezig zijn. Het vreem:= -::tertype wordt door een huisrr-:":er gedmkt. De technische

voordelen van zotn tekstverwerker
zí jn groot 3 o. a. ti jdbes'paring en
een mooiere bladspiegel.
Door tijdgebrek waren wij nogr niet
in staat om de hele krant op de
nieuwe mani_er te produceren. Wfj
zoeken ook noq naar een beter leesbaar lettertype. Ook deze krant is
nog een overqangsproduct. Voor deze
en de vorige bieden wij U in dit
opzicht onze excuses aan. Het nummer van september zal hoogstwaarschijnlijk helemaal op de nieuwe
manj-er

zijn gemaakt.
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Estlk vloeren leggen
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Formlca bladen en kaEten
Garages bouwen
Houtdraalwerk
Isolerende beglazLng

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen

JaarllJks goten

Keukens }everen en plaataen

Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Centrale verwarming
Riolerinoen
Compb[e badkamer- en
lleukenverlcouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boile6,
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It{etselwerk
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CRCIESENHOEVE GEUPEND

=--=:dag 7 juni jI is de kinder--::jeri_ j "De Croesenhoeve,, officl_
:=::=nd door
mevr. Van Son, wethou_
=: ..'an jeugdz_aken.
=-- -an en macht is er in de laat-

-

.

,+eek gewerkt om de boerderij
(rijgen. Enlge twijfel of daÈ af
Lukken was er wel. Dank zlj
e"
Jan Gottmer, die niet alleen
-^-n ag maar
ook ,s nachts aan het
1s geweest en Chrlstel de
is de openingsdatum echter
l

--

=_* I

-<r
oe

:::l aa Id!

roesenhoevert zLeL er stevlg,
::1i jk en aIs onderkomen voor àe
_ _èfe.g. goea ult.
De oorspronkellJk
.--k l'eine bevolklng, enkele ko:--':nen en kÍppen, de gelten Tuttel
::. f'ruttel, heeft gezelschap gekre:r=:l van een sehaap, dat door de
: i,1--sspaarbank eadeau werd gegeven.
-= verdere lnrlchtlng wordÈ in over_
-:3 met de Artlsklas verzorgd.
-:t ondanks de stromende regen gro-= aantal mensen dat aanweztg was,
=akte de openlng tot een gezelli- happeni-ng. Dlverse sprekers,
=aronder de archltect,
-'=r
vertegenwoordiger van ,rrt Bo1=:k'r en Hans den Nijs, voorzitter
-=r
de wiJkraad, }«aramen na mevr. Van
:: aan het woord. ,,Juffie,r Annet
:. haar peutbrs sloten het officiele
;=ieelte met een 11edje af. De a1
,=n niet a1s dler verklede kinderen
-::tseerden de regen en reden rond--s
op de ponys, dle speclaal voor

Ten slotte: De wljkraad wenst al1en

die letterlijk en flgruurlijk hun
steentJe hebben bijgedragren, veel
sucees en plezier met 'rDe Croesenhoeve'r. Zonder meer mag die een
aanwinst voor de buurt genoemd worden!
W.B.

NIEUWË NUTSSPAARBANK

vriJdag 6 juní jI werd door de
heer H.B.BrLtijn, wethouder VolkshuisvestLng, personeelszaken en GemeenteliJke eedrijven het totaal
verbouwde pand'van de Nutsspaarbank
op Ramplaan 36 feesteliJk geopend.
Aan het bestuur van de speèItuin
aan de Croesenstraat werd tijdens
de receptle een lammetje vooi de
kinderboerderij aangeboden. Eerder op de dag werd er namens de
ltutsspaarbank in tegenwoordJ_gheid
van mevr. M.Joon (fillaalhouàster),
wethouder Bruijn en mw ,.T.Hagemans.
van de Gemeentereiniglng een compostvat aangeboden aan de 1eer11n_
gen van de Beatrlxschool, dlt ten
Op

behoeve van de schooltuln.
De wlJkraad wenst de litrutsspaarbank

1n haar nleuwe f111aa1 in het Ramplaanl«,.rartler veel sueees toe! J.B.

BEDANKT ALLE}íAAL

,

.-.ze gelegenheld met hun rrrl_ters ge_-en waren.

"-

Aan alle l-nwoners van het Ramplaan-

kwartier.

Langs deze weg wi11en wlJ U van
harte bedanken voor uw over:vre1dlgehde belangstelllng in de vorm
van bloemen, cadeaus en felicitatLes, die wij van U mochten ontvangen tljdens ons open huis zaterdag 7 Juni.
i,í1j hopen tJ nog vaak van dienst
te mogen zijn in ons pleuwe kantoor, Ramplaan 36.
Medewerksters lÍrltsspaarbank

:

Mevr. M.,Joon
Mevr. V. M. C. Parson-LaJnmers
Mevr. L.Smits-de Heer

I
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Radio

KorrelC
VAAKVOORDELIGER,
ALTIID GOEDE SERV'CE
Dealer van o.a. Akai, Aristona, Bose, ETP,
Fisher, Hapé, Hitachi, Jarïlo, JVC, Lenco, NEC,
Panasonic, Phonic, Philips, Pioneer, Revox,
Roadstar, Sharp, Silver, Sony, Technics,
Teleton, Toshiba en W.B.

OOK HERSTELLETT W'I
ALLE BEKENDE NERKEN
IN EIGEN WERKPLAATS

Radlo Korrelc
Leidsevaart 130,
Haarlem
Tel 323787
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cro€senst raàt

ïierbij treft U de definitieve te_
íeningten aan voor het buurtgebouw.
wij 1n de vorj_ge wijkkrant aI
-ca1s
..-ermeldden,
is het oorsprónkelijke
rltwerp, in overl_eg met de afdelÍ-ng
s1-adsontwikkeling van de gemeente
:--aarIem, eniqszins aangep;st. Aan_
lezj_en de wijzigingen sl_echts van
.eperkte aard zijn, acht de wijkraad
.:et houden van een hoorzitting over

dit aangepaste plan onnodig, Op 31
januari van dit jaar is ovór het
eercere ontwerp a1 een hoorzitting
.-ierrcu.len.
^^L ^...i ^ *
!e conclusie van de wijk_
raaC was toen - en is dus over dit
aangeFaste plan nog-steeds _ dat er
geen ;:,ezwaar is tegen de bouw. De
procefr-rre die voor dit plan doorlo
pen cl_ent te worden,zal naar verwachting in de loop van dit jaar
worden af gerond.
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TABAK

STAATSLOTERIJ
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Tevens Iuxe raren, tijdschrlften
uenska a rt en, natl strlpp enkaa rt t
lotto-toto, K0PIEREN 0.30 poBtr
BAL FlORAL JUSTUS VAN íVIAURIKOUD KAIVlPEN CORPS DIPLOMATIQUE

A.J.M.BISSCHOPS
ZII.WB 6 2O5I BB O'EF1'EEN
ÏELtUll @3-n

7390

](RIJNEN
IA.lsstÍarfiËn

kom tennissen
in de Fablohal
in het Ramplaankwortier

A.Thoolen

jr B.V.

* alle vendcringen
* hypohel€n
* Íinancieringen
* peí§omlijlc lsringen
* cqïtinu lrcdieten
* saarcertificaten

*reis@

Marcelisvoortpod
Haorlem
21, lr2 10
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ABR. MEI{SSTRAAT 4.
2015 JR HAABLAí
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INGEZONDEN

: U[TNOD[G[N6

,Íi j kqenoten,

Zoals U ongetwijfeld bekend is, zijn
i^rij gteen bewoners van uw stadsdeell
,,Jij oefenen er evenwel wel ons be_
irijf
uit en .1?
is het ,,ge_
zicht,' van uw wijk.zodani.gr
we] énigermate
van ons afhankelijk.
zijn er dan oók bepaald niet ge_
:li:
lukkig mee, dat in uw *ijf. soms
st.emlen opgaan, die ons Ëedrijf afschilderen a1s een veelkoppiqó, mi_
lieuvijandige slokopl U ,àft-be_
grijpen, dat wij er ons
op hebben
bezonnen hoe wij duidelijL korr.r.,
naken, dat dit op misverótanden
noet berusten. ïmmers, wij moeten
loor en met Moedertje Natrlur ons
bed::ijf j_n stand zién te houden
en
ie moqelijkheld geven zich te ontplooien.
l./ij stellen U daarom qaarne in de
gelegenheid om ons beórijf te ko_
nen bezichtigen en in de praktijk
nee te maken wat er al zo aan het
kweken van bloembollen vastzit.
betekent ook, dat wij alle vragenDat
waarop wij een antwoord kunnen g,e_
ven ook zu11en beantwoorden. Wij
stellen ons voor U eerst iets te
vertellen over de geschiedenis
van

De wijkraad

vindt deze uitnodÍging
voor een bedrijfsbezichtiginq Éijzonder gastvrij en hoopt, -da[ ,r"Í"r,
va_n de gelegenheid gebruj.k zullen
maken. Het volgend.e moet ons echter
toch ook van het harts of een bedlijf op een bepaalde plaats
uitbreiden, wordt ni_et alleenmag
paald door de wellicht @oea be_
bearg,umenteerde belangen
dat
bedrijf. De overheid, de van
gemeente
in_ons geval in eerste inJtantie,
za1- uiteenlopende en soms strijdige belangen tegen elkaar moeten
afweg,en. En het is nu eenmaal_ on_

I

,,

,1:

de bloembollenteelt, die _ dat
zurt U ongetwijfeld weten_ ooit in
Haarlem is beqonnen. Daarna zul1en
wij U aan de hand van het levende
materiaal (dus de bfoembollen zetf!)
l-aten zien hoe de hyacinten en nar_
cissen zich vermeerderen. Voordat U
evenwel de bloemen in de winkel zlet
staan, moeten de bloernbollen op een
aparte manier worden bewaard en be_
handeld. Ook dat laten wij U zien!
Dat geldt natuurlijk ook voor de
bloembollen, die voor de export naar
het buitenland zíjn bestemd. Ook
daar wil men elkaar wel eens een bos
narcissen cadeau geven!
De rondleiding za1 ongeveer één uur
duren en worden gehouàen op zaterdag
9 augmstus a. s. om 10, 11 àn 12 uur]
'rJij zu11en het op
prijs stellen
Cien U ons telefoniscÉ wilt l-atenÍn_
weten op welk tijdstip U bij ons
Cenkt 1ang,s te komen. Ons telefoon_
nuïLrner is: 24 42 10. Wij kunnen U
dan direet vertellen of-in de groep
lrrdàfvootr U hebt qekozen nog p1àatsis, Can we1 of wlj U moetei vraqen
een uurtje later langs te komen.
U'tr Dezoek zullen wij erg waarderen!
ilfi'ed A. Thoolen junior b.v.
--

I

r

vermijdelijk, dat zo ook wel
voor sommigren lastige of ongre-eens
wenste besluiten worden genomen.
Bij deze afweginq".,
=p""Ít de
wijkraad ook een _besèheidenro1: hij dient op basis van een
zo breed mogelijke raadpleging
van alle belanghebbenden en omwonenden zijn standpunt te be_
palen.
Het zal duidelijk zijn, ilat ook
in de kleinschaligheid van een
wijk a1s de onze daarbij ver_
schillen van inzicht aaÉ het
licht zullen blijven komen.
Hans den Nijs.
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CMLEGTIE OPGEAEfiTE EIEREN [N DE BUURT
zal de oplettende rrlàndelaar
door onze uijk uellicht niet zijn
ontgaanrdat in de tuin van Hospeslaan 12 sinds enkele maanden het
hiernaast afgebeelde herkenningsteken is geplaatst. Bij navraag is ons
gebleken, dat hier de heer A.Bijster uoont. Een man met een grotà
kennis van en veel liefde voor dieren. ïn het bezit van een officie1e erkennirrg a1s preparateu,r van
het t'linisteri e van L andbouur en Visserij, zet hij al sinds jaar en dag
ni-et beschermde dieren 0F.
Zoals hij ons vertelde, is in de
vogeltrlet stleng geregeld urelke dieren als beschermC uorden beschouuld.
Die mogen dan slechts door bij de
uret erkende preparateurs ulorden opqezeL. ïn tegenstelting tot hetgeen
l'.1et

aanraking komen. Gaat lret bv. om
een verkeersslachtoffer, dan is de
mogelijkheid dus nu aanueziq zoiets
voor jezelf te berrlarBí-.)o
lrij hebben tijdens ons bezoek een
aantal exempla ren van de :.r.1 l ecti e
van de heer B i jster mog en bez i clrtieër-1. Ile zaqen allerlei
vogels, vossen, eekhoorntjes etr cok koppen van
hertjes en zelfs de kop van een koe.
Het uJas of ze nog in leven uaren,
zo echt Ieken zEt orrr't r dcor de oàtuurlijke houding rLiaarin ze ra,aren
a

is een preparae
teur een echte dieienliefhebber. De
heer Bijster is dan ook heel vaak
te vinden in duin en'bos, uaar hij
het gedrag vah ooào vogels bestudeert. Hoe komt hij aan vogels en
soms u.rordt beureerd,

andere di eren? lLJel1 vaak uorden hem
dode vogels aangeboden die in het
v,erkeer zijn gesneuveld. Ruim tuee
m\ljoen vogelà komen per jaar zo
aa'n hun einde!
Voordat hij aan een verzoek tot opzetten kan voldoen, dient de preparateur eerst vast te stellen of het
om een onbeschermd dier gaat. Zo ja,
dan kan hij aan de slag. Anders
uordt het als er sprake van een beschermd diert je, bur EEt-l roodborst je,
is. Dan moet de politie er zelfs aan
te pas komen on aan de preparateur
een vergunnino te verstrekken om het
gevondene te mogen berr.rerken. De vinder krijqt dan van de politie toe-

stemming (schriftelijk)
om het dier
bij de preparateur af te leveren.
Deze op zijn beurt is verplicht er
een administratie op na te houden
die aangeef t r,rat er al zo met de
beschermde dieren is gebeurd.
Toch interessant om te ueten zo
iemand in ons midden te hebben.
Ir/i j *,uonen in een rrri jk zb dicht bi j
de natuur, dat het best kan voorkómen d_at rrle eens met dode vogels in

opgezet.
Zo uleet je toch maar nooit ulat voor
mensen er in je uiijk uonen. irenig

Iezer van dit artikel zal tot

uaÀ-

daag uraarschi jnl i jk n j.et hebben g eureten dat er zo dicht bij huis een

dierenpreparateur te vinden is! Geinteresseerd? tlaat U dan gerust eens
een kijkje bij de heer Bijster ne-

ÍTrpí'ro

Zijn teleFoonnummer is: 240ilss.
.
Íy.A.S.
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ROLLANDSLAAN TOCH
N IET GEASFALTEERD
De hobbel die genomen moet worden

en de hobbel die niet genomen kan
worden
Met de eerste hobbef wordr het slechte wegdek bij
het vijvertje Rollandsl aan bedoeld.
De tweede hobbel is de portemonnaie
van de gemeente
Eerder vernam de wijkraad, dat de
asfaltering van de Rollandslaan
(oost) in het coneept-investerinqsplan 1986 was opgenomen. Ilaar
een concept is er om veranderd te
kunnen worden en dat ,geber,rrde dan
ook! De Rollandslaan duikelde er
uit
Grote vraagtekens nu wanneer het
dan wè1 zal gebeuren. De raad
stond duidelijk voor ogen, dat alsnog contact met de gemeente zo\)
moeten worden opqenomen. fn de vorige wijkkrant werd opgeroepen tot
protest bij B en W
schriftelijk
door iedere bewoner die óók tegen
dit uitstel was óf tot steun aan de
wijkraad door de vergadering van 27
mei jl. te bezoeken
fntussen gaat de wijkraad door met
het contact, met name met de Commi-ssie Openbare Werken. Gevraagd is
o. a. : vlanneer nu wè1 asfalteren?
i^laarom niet ín 1986? En wilt U
a.u.b. trlllingsmetingen doen om
de hinder voor de bewoners nauwkeurig vast te stellen?
En ten slotte hebben wij de gemeente
qewezen op de mogelijkheid, dat bewoners met schadeclaims zouden kunnen
komen. Wellicht een tip voor U: AIs
U kosten moet ( of hebt moeten) maken om trillingsschade te l-aten herstellen, bewaar dan de notats om Iater het instellen van een elaim te
B.M.
kunnen overweqen.

LU ILAKDROPP

IN6

6ROOT SUCCES
Voor het eerst sÍnds jaren was er
voor
met lurlak een wijkactiviteit
jeugd.
Gottmer
Door Jan
de oudere
van de
en een aantal vrijwilligers
droPeen
was
speelt:in "Overveen"
ping cp touw qezeL. Nadat in de
loop r..ar vrijdagavond een speelfilm
was ve:1:oond, werden bijna dertig
jongel*i om twaalf uur in de nacht
met a:--c's weggebracht naar een onbekenj: bestemmingi, vanwaar zil
moest=: zien weer terug te komen oP
de tu'::. De plaats van de JropPing
blee< ::ee1 wat verder weg lan oe
meest=: hadden verwacht: ce sr-oet
oP een
autots stopte uiteindelijk
stikjl:<ere en geheel r,erlaten parkeerp - : ats bi j Langievelders 1ag I
Tn p'==--s ',zan te protesteren tegen
de g::--= afstand, ging in cle groep
een l..:i gejoel op, werden de eerste i::: i:r"-crrss en tot explos ie ge brac:-- =:r even later vertrok de
:neute richting strand.
luicr..::lige
Vandaa.:.-:est het niet moeilijk
ziln ::-. ::roer te verdwal-en Zandvoort --- -:=reiken.
Na eeu '.:=:l ange tocht (t,-. voet?)
arriv==::= je voorhoede ttgen vier
uur \','e =: a! := tuin. Daar zat Jan
Gottr:e: ;=-'.l-:rg te wac:-.:n net,
zoals :-- =l: ;-=::t'-+
-l)?r.,
lleot.
-:

Lrio.rlr
VJU!

daan,

re

smaken

I

:_::-l:=
.'=-i:l::-q

:J*

i:-:e:: z:a'?- :a-- ;:::

l::_e
-=:]^

-fOi-

I =r-=n

Een zeer geslaaqi= jta::E:l-:-1, j,'e

het voiger:: jaar ze'!-.: =+*. '+:-'-:ig
l:a:ls :e:- l.r,is.
moet krijgenl

RAIlPERIJE
je, 11 -t aar, wil qraag werken
in de vakantie, vanaf 30 juni '86"
Onverschilliq wat. Tel. 24 57 44-

Meis
r:----l

o

lrEt

De wijkraad heeft dringend behoef-

te aan reserve-bezorgers voor de
wijkkrant. Wilt U ons in geval van
nood helpen, belt U dan even Joke
Blansjaar, tel. 24 57 44,

t
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MELD MM AM#EZIGHEID I

DE BLINKERT
rll,,

,)rr
Op 19 april hebben wij weer qen gezellige braderie gehad. Dank 'zij de
vele bezoekers hebben wij uit de

opbrengst een bijna nieuwe piano
voor onze recreatiezaal kunnen ko-

pen.

TÍjdens die dag was er ook een 1oteri j . Omdat tot op heden al-1e pri j zen nog niet zijn afqehaald, wi1 ik
daar nog even uw aandacht voor vragen. Bent U noq in het bezit van een
groen nummertje met een stempel van
"De Blinkertrr erop, kijkt U dit dan
nog even rla. Hebt U één van de volgende rtummers: 36 - 1Oo - 531, dan
ligt er nog een prijs op U te wachten. G.J. van Gendt, directrice.

Voor het geva1, dat U van dit feit,
ondanks de affiches, die op de bekende punten in de wijk zijn opgehangen, tot nu toe onkundig bent
gebleven, wil1en wij U erop wijzen,
dat U uw afwezÍgheid tijdens vakanti-e of anderszins bij de politie
kunt melden. De politie houdt dan,
hoewel er van een echte bewaking
van uw huis uiteraard g-óen sprake
kan zijn, zoveel als in haar vernogen ligt een oogje in het zeil.
De afwezigheidsmelding clrent op een
speciale kaart te geschieden. Deze
kaart liqt bij de Nutsspaarbank voor
L <-Laar. E.H.

BEZWAAR TE6EN SCHUTTING
De bewoners van de Bfoemveldlaan,
waarvan de achtertuinen grenzen aan

ret weÍlandje naast de manege aan
fe Elswoutslaan, hebben bij Bouwen WoninqLoezicht bezwaar gemaakt
tegen het oprichten van een erfafschei-ding tussen hun aehtertuinen
het aangrenzende weÍ1andje. Zij
=r
:- -: -,.an mening, dat hun uitzicht
''r:-.: -.-erstoord en dat de erfaf : =-'-:;r lelijk is. Ook de Sehoon. : '-' - -r ssie heeft op de inmi,i-: =-.
bouwaanvraqe ne._la- :-j.ende
-:
: -. .: =efG. De W1J K: o- J On -- -, ::=t protest van de be;.;3:--:: : . --- ;1oemveld1aan. BOuwen ,;_:
- -*_::t heeft de bewoners
van tr = -.- --" '--:laan, d.- wijkraad
en- de = - - =r,:: r '.-=:- het weilandje
uitge
voor een gesprek om uit
de im r; a a:
dat
$et k alra i
oneni Yr ru ru I -.-a r een erfafscheiding.Veel erqernis kan voorkomen worden inctien buren van LE
voren overleg plegie;: over het vernj-euwen of plaatse:- '.-::- :'^-'t- een
atscheiding.
l'*rnt ilul.
.-

^tL

Is Uw huis tijdelijk

onbewoond?

Bedenk dan. dat inbrekers nooir vakantie hebben. Tref
vmraf maatregelen. U leminden dan de kans op teleurstellingen bij Uw thuiskomsr Een brochure over in-

braakbeveiliging is gratis bij de politie rerkrijgbaar.
U kunt deze kaaÍt ingevuld bij de plaarselijke politie inIeveren, wanneer U voor kone of langere tijd afwezig

:^'-

benL

\ooRt«)iflÍ{c
ÍWSDRIJ!/EN
Esi

!^

ad(

6degott 6u

Het inleveren ran deze kaan berckent niet dat Uu
uoning beuaakt rrordL Hcr htkend zijn ran ecn sleutel,
adres bij de politie kan in g* al r an nood zeer nutri! /i in.

Nadcrc inlinratie- kunt U krijgcn op de bure aus
de Politic.

rm

\irrrlrchrnr

en Vurrkonrinr: §íi:.1riir

tn
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TOYIERFESTIVAL IN HET
O

PENLUCHTTHEATER

-=1 commissie, bestaande uit verte-=::',.,,oordigers van de stichtinq Open- *::lttheater Bloemendaal en de Haar-=:-se Vereniging voor Recreatie rt
.:-,,ierk, organiseert van maandag 3O
een zomer_ -::- L/m vríjdag 4 juli
jeugd,
voor
qenaamd
de
-=:'-ival
' : a::.tasieland'r . Het f eest, dat in
.-.=: 3penluchttheater wordt gegeven,
:--..at een programma dat er mag zijn,
::a'l s g een kindermusical, een levend
::::zenbord, een strippentocht, een
::r.{vanqfspel en ga zo maar door. The
:'-^--ch swingr colleqeband, Blue Heaven,
-:::ny Vlnk en Pommetje Horlepiep tre:=: als artiesten op. Er komen een
.:-roerboerderij en een manegie en op
',':=nsdagavond 2 juli is er een pro--:arlna voor de oudere jeugd met o.a.
een jazzqroep en de
-:=:r popgroep,
:-=:rtfilm rrThe shini-ngi". Àl-s gasten
:,'::ien prominenten uit de sportverwacht. Verder
=:. artiestenwereld
'., r:ren
er nog IlOolrrattracties voor
ge_ r::; en oud j.n het vooruitzlcht
.--:li. Speciale MH bussen zorgen
'-rl:- vervoer.Kortom een feest, dat
.-.--=:-and mag missen. Voor verdere in--:rtingen kan men zi-ch rtwenden tot
:= :leer Sieverdj-ngr van
Bolwerk,
--=-. 31 93 Of , of de affiche raad: -=:en, die bij Rijwielhandel "Ro1- =:: j" is opgehanqen.
'.-r:,r
dit enorme kJnderfeest is
'-'-,eraard veel hul-p nodig. fndien
'- zelf of mensen uit uw naaste om:=..,ing bereid zijn die hulp vrij:,,'-llig te verlenen, dan is aanmelmogelijk via Nico Wempe, tele- ,
l-ng
lon
eveneens :31 93 01.
E.H.
-

opasfotc's.fotol«opieën

.portret fitto's o reportages
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S]TERRENS[.AG
en zonovergoten was vaderdag,
15 juni, de dag waarop de tradi_
tionele sterrenslag van het café
t'Het wapen van Kennemerlandr werd
Warm

extra feestelijke
afleveri.ng: het was alweer àe vijf_
de keer dat dit feest plaats had.
Met een grote inzet van ménsen en
materieel had men zich..,ingespannen
om de gebeurtenis tot.,een-sucees
te maken. MaaE-liefst zestien ploe_
gen streden op de dlverse ondeid.e_
len om de sporti_eve eer. Het po1_
stokver (a)springien was daarbi3' natuurlijk een heéI belangrijk kijk_
evenement. Ve:rgis ik mij, of was
het water dit keer werkelj.Jk scho_
ner dan vori.g jaar?
Ook voor d.e kl_nderen hÍas er dlt
jaar een .bijzondere attractj_e:
een lucht]«rssendraak, lraarop
naar hartelust werd gesprongen.
Aangelokt door de sportieve strÍjd,
de aanstekelijl€rmrziek en het moóie
weer, brachten honderden bezoekers
een deel van deze vaderdag op en
rondom het weiland door. Ook na.af_
loop van de wedkamp bleef het nog
lang geze11i.g en liet men zich eÍ.en
en drlnken goed smaken.
uitslag van de strijd:
lte
1. wlJkteam van de potitie Zuj.dwest;
2. de ploeg van het Elndpunt uLt
Zandvoort en
3. het Vomar-team.
Allemaal gefeliciteerd !
A11es_bijeen een fantastisch geslaagrd feest, waarvan, denk iÉ, ie_
dereen graag hoopt dat het ook vo1gend jaar zal plaats hebben.
Tot slot: Leni en Theo bedankt!
gehouden. Een

HdN

-!l

DE WIJKRAAD WENST IEDEREEN EEN

PRETTIGE VAKANTIE TOE !I!
t
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§íacht niet tot het laatsre moment
met het regelen van de hnanciële

reiszaken. Kom tiidig even langs. [)an
maken wii 't snel voor u m orde.

Reisklaar, Ook uw reischeques?
o alle gangbare valuta
o reischeques: veilig "geld"
o reisverzekeringen
o snelle aÍhandeling
o 'inpakken en wegwezen'reizen

o

E
spaarbank
Doe meer met de spaarbank die meerdoet
I

a

nutsspaarbank

E
d
-

West Nederland

U

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looeo SERVTCE'

Juncker

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN

ROLLAXD

O

O

Vesting

ONDERDELEN
TOEBEHOREN

ook voorolle soorten Philips glocilompcn,
T.L. buizen en elektro-moturiool

A.G. DE HAAS RAMPLAAN

§È

"r .

ONTL/ERP " AA}IITG

EN ONDERHOUD

TUINEN

stqot TULLENAM

voor u ktoqr

.

o

soorten
bruinbrood
o elke week reklame
von qebak.koek
en chocolade
o12

N

EN DIERENBÉNODIGHE,DEN
RAiIPL,{AN 24A TEL; ZqSttBL

grote. sortering
Vloerbroden

VAN

BLOE I.IEN . PLANÏE

TEL 24 05 53
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