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De 'HOUTVAART' dicht?
-': : _: : :' : s en berichten die ons bereikten,
r', :.- :':: :at rn het kader van de beschikbare
.
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'-:-: . = - ::elen voor de zwembaden in Haarlem
':-::' -:,:.aar1 het loodje gaat leggen. Hoewel dit
:.:: ": = :--lrtbewoners (en zeker hun kinderen!) na
:=- -:' ^al iigt en een actie om het open te houden
:É;-:: { rs, gebiedt de eerlijkheid ons alle zwem_
:::::'-i8 en te bekijken en niet alleen het Houtvaart_
:.:: :.n'r Onontkoombare bezuinigingen dwingen de
:-::rte ook de voor het zwemmen nog beschik:': T ddelen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Voor

uw bloemen en

planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

=-:-d van de Houtvaart (ons laatste openluchtbad)
- : , :etekenen: sluiting van een ander bad ( bv het
:: -'::Csenbad in het centrum, omdat dit dringend
:-:^3r00rd moet worden wil het open kunnen
,= ),
- raar ligt dan de keuze: het gehele jaar zwemmen in
:=- cverdekt bad ol een deel van het jaar in een
::=" ucht bad. Het lijkt erop dat de gemeente zal
- :ran voor behoud van het overdekt zwemmen,
:
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Ramplaaq 24a
Haarlem

tel: 023-24 34 82
Wacht niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorgen

hiermede met name clubs het meest gediend

Rampertje
Gevraagd: hulp in de huishouding voor ongeveer 4 à
uur per week.

{sL_.ö-r-É

Familie Mul, Ramplaan B,

TeleÍoon: 24 60 17

VERLO
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n laatste vergadering heeÍt de wijkraad niettemin
::3n ziln spijt uit te drukken over de voorgenomen
De wijkraad is er nl. van overtuigd, dat de
=art voor de omliggende woongebieden wel de==- Íunctie heeÍt. Zekervoorde kinderen!.
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EN/G EVON DEN

Gevonden in de Abraham Mensstraat een wit/zwart
beertje met inhoud. TeleÍoon: 24 4A lS.

met podium (120 pers) en 3 zalen (lO_aO pers)
ui.tstek geschikt voor;

.leVitryen

. clt/tÀutlerL

- opleid-ingen - unnAzhopz
- cnn{ettenLLez -zqt ittq,4À

. vezgnduLin+en
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necepLLez
{azilieb ijeat}<om,t Íen
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E lt.H,f, sl
Zalencentrum Overveen biedt mutti-f unctionete mogel
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Wacht niet Íot het laatste moment
met het regelen van de hnanciële

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

Reisl«laar, Ool« uw reischeques?
r alle gangbare valuta

a

o reischeques: r'eilig "gel.1"
o reisverzekerLngen
o snelle aÍharrdeirrrg
o 'inpakken en \1'eg1\'ezen' re L,ra:r
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spaarbank

Doe meer met de spaarbank die meer doet
a
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d

nutsspaarbank
west Nederland

Gazelle

r

Juncker

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN 1oo7o sERVlcE,

BOLLAXD

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

. TOEBEI-IOREN

Vesting

ook voor ollc soorten Philips gloeilompcn,
T.L.- buizc n en eleklro-moteriool
A.G. DE

HAAS RAIvIPLAAN 46

TEL.24 05 53

IUDITH MEIN
. grote

lemand jarig,
geslaagd,
zoveel jaar getrouwd
oÍ zomaar aardig?

de stad in;

I{*{PPY'S BIRITIDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249
Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

sortering

Vloerbroden
.12 soorten
bruinbrood
o elke week reklame
vQn qebok. koek
en chocolade

Nu niet meer voor
ieder cadeautle

ROLLAND
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