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Spelevaren op de Brouwerskolk aan het eind van de achttiende eeuw. Uit de
kolk kwam het zuivere duinwater, dat door de vele brouwerijen, die gedurende
vele eeuwen in Haarlem waren gevestigd, werd gebruikt. Dit is een ets uit 1800
van lsaak de Wit \1744-1809) naar een tekening van de bekende Haarlemmer
Wijbrand Hendriks (1744-1831 ).
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NATUURLIJK HEBBEN WIJ OOK
DE ANDERE TYPEN VAN BOSE
TER DEMONSTRATIE STAAN !
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BEL VOOR MEER INFORTVIATIE OF KOM EENS LANGS

LEIDSEVAARTl30 HAARLEM TELi 023-323787
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BUURTGEBOUW NOG ERG LEEG
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^ euwe buurtgebouw aan de Croesenstraat is eind Íebruari definitief opgeleverd. Het
:=;rt!,yv is gerealiseerd onder directie van de Haarlemse Vereniging voor Recreatie "'t
l:.,,erk" en zal worden beheerd door de Speeltuinvereniging "Overveen". De vaste

;;ol'uikers zijn de Speeltuinvereniging, de Scoutinggroep "Prins Willem", die de
":::terzaal tot haar beschikking heeft, de peuters, die 's morgens gebruik maken van de
l"::e zaal en de Wijkraad die deze zaal voor zijn openbare vergaderingen gaat
;=cruiken.

Al tijdens de bouw bleek het gebouw meer te gaan
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kosten dan oorspronkelijk was geraamd. Dit was o.a. het
gevolg van een vertraagde start van de bouw en het
Íeit, dat het gebouw groter is geworden dan
oorspronkelijk was gepland. Hierdoor bleef er geen
geld over voor de inrichting. De wijkraad heeft naar
aanleiding hiervan een subsidie-aanvraag ingediend bij
de gemeente voor de hoogst noodzakelijke inrichting
als een kastenwand t.b,v. de diverse gebruikers, opbergstellingen in de bergingen, gordijnen, een deurmat, een stoÍzuiger, enz., in totaalvoor een bedrag van
ruim Í 5000,-. Van de ambtenaren van de gemeente
kregen wij aanvankelijk positieve berichten, maar toen
de desbetreÍÍende raadscommissie over de aanvraag
moest beslissen, was haar oordeel negatieÍ. De
commissie was van mening, dat de inrichting reeds in
de oorspronkelijke begroting was opgenomen en dat,
als het geld nu op was, "'t Bolwerk" maar uit eigen
middelen moest zorgen voor de inrichting! ',,t Bolwerk',
heeft daarop in de vergadering van de commissie
toegezegd voor de inrichting te zullen zorgdragen.
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Toch geen geld?
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Onze verbazing is dan ook groot dat het bestuur van de
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Speeltuinvereniging van "'t Bolwerk" te horen heeÍt
gekregen, dat er voor de inrichting toch geen geld is. "ï
Bolwerk" heeÍt inmiddels wat gebruikte taÍels en
stoelen ter beschikking gesteld. De wijkraad zal gaan
praten met "'t Bolwerk", ten einde na te gaan op welke
wijze de gedane beloÍten alsnog nagekomen zullen

en het speeltuinbestuur kan worden
ondersteund.
Een tweede tegenvaller is, dat de riolering in het
gebouw door de langdurige regen is overgelopen. De

worden
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vloerbedekking

is

daardoor geheel vernield.

Vernieuwing van
toegezegd.

de vloerbedekking is inmiddels
vervolg op

t

De

oorzaak van de overstroming is niet helemaal duidelijk.
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aar werk sÍeervolle inrichting, compleet met
€,*0 en "nesten". De peuters, die 's morgens
::- "" maken van de grote zaal, hebben d.m.v
/.:.:s aan het plaÍond, met daaraan opgehangen
:- -Jen en werkstukjes, een eigen plekje in de nog

gg" zaalverworven.

F
lEt alleen t.b.v. de vaste gebruikers staat dit buurtlbuw er, het is ook beschikbaar voor allerlei andere
laiviteiten, zoals kaartavonden of -middagen, hobby-

Ëös,

lezingen, repetities voor toneel en muziek, enz.

pe veel mogelijkheden om op te noemen, met uiteraard

hb

voonruaarde, dat de omwonenden geen overlast van

nq uete

ln een voor velen intussen al wat grijs geworden
verleden, het zal in 1980 zijn geweest, heeÍt de
Wijkraad een grote enquete gehouden onder de
bewoners van de wijk om te peilen wat voor interesse er

voor activiteiten in een toekomstig buurtgebouw zou
zijn. Daaruit bleek dat velen van u aan allerleiactiviteiten
zouden willen deelnemen. Nu, bijna B jaar na die

peiling, zijn de gegevens natuurlijk verouderd en
daarom lijkt het ons verstandig om opnieuw'een paar
gerichte vragen te stellen.
Als u konkrete belangstelling heeÍt voor een bepaald
soort activiteit oÍ als u een of ander clubje wilt starten en
begeleiden, vul dan onderstaand Íormulier in en breng
dit even naar het adres van onze secretaris, Ramplaan
9, oÍ naar een wijkraadslid in uw omgeving.

alles zullen ondervinden. ln principe is voor het
pebruik van het gebouw een kleine vergoeding

lffi

irerschuldigd, maar zou dat problemen opleveren, dan
b daar een oplossing voor te vinden.
De Stichting Ramplaankwartier, die het werk van de
wijkraad ondersteunt, heeft bovendien wat geld
beschikbaar gesteld waarmee bepaalde activiteiten in
het begin kunnen worden geholpen. Te denken valt
jdaaöij aan de aanschaÍ van spelmateriaal, gereedlschappen, rekwisieten. U bedenkt het maar.
ltn overleg met het bestuur van de Speeltuinvereniging
,b aÍgesproken, dat er een beheerscommissie komt.
lVan alle gebruikersgroepen van het gebouw zal een
vertegenwoordiger in deze commissie zitting kunnen
,nemen, dit om een optimaal gebruik te bevorderen.
Hebt U ideeën en/oÍ wilt U iets organiseren in het
'g€bouw, neemt U dan contact op met Quint Mul, lel. 24
60 17 oÍ met Christel de Vries, tel. 25 77 60, de voor'zitter van het speeltuinbestuur.

a

Feestelijke opening
Op zaterdag 23 aprit wordt het gebouw oÍficieel
geopend. Nadere bijzonderheden over de

Íeestelijkheden, die daarbij zullen worden georganiseerd, zullen via aanplakbiljetten bekend worden
gemaakt.

lntussen is iedereen, die alvast een kijkje wil nemen,

van harte welkom op momenten dat de speeltuin
geopend is. Q.M.

EmquetcfwrmuB§er voor aktiviteiten in het buurtgebouw
Ja, ik heb belansstëllins voor aktiviteiten in het buurtgebouw.
lk zou graag meedoen aan (zelf invullen):
lk a*u Sraag de vclgende aktlviteit willen organiseren

Ondertekening

II
I

Naam:
Adres:
Telefoon:

?l.rg of stuur dit Íormulier naar Mevr. Heijnes, Ramplaan g of naar een wijkraadslid in uw
omgevtng.
Ai; voorbaat dank voor uw medewerking.

KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEBDE ZAKEN IN HAAFILEM E.O.
Deze rnogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie

Reeds 26 laar een begrip!

Voor inlichtingen: U.l.C. , Piet Heinstraat 1
2014 AH Haarlem. Tel. 24 6236.

onthoudt één ding
t'oor kw'aliteit haring

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en wateri nstallaties
Cenhde verwarrning
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. nstallaties,
gashaarden, boile§,
geisers e.d.
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Bollenschuur

De Blinkert

Verbouwing van de baan
- ::

Ramplaan, op nummer 22, slaal een oude
:,: ::schuur uit de tijd dat in onze omgeving nog veel
*:: r aan bollenteelt werd gedaan dan heden ten dage.
- =: b ewuste pand is een karakteristiek gebouw met alle
.=^-rerken van zijn vroegere Íunktie. Enige tijd gele:=i 'verd door een aannemer bij de gemeente een
aaï,,raag ingediend om de schuur zeer grondig te
,.':ouwen en er zodoende een drietal woningen in te
-:(en. De omwonenden keken daar van op en waren
- :1 allemaal enthousiast over de plannen, zoals die bij
:: gemeente ter inzage lagen. Ook de wijkraad heeÍt
:: 'lerzoek van de gemeente en in overleg met de
:nr,vonenden haar mening gegeven. Deze mening
s.stond uit twee duidelijk gescheiden delen.

Architektuur aÍgewezen
n het plan zou het uiterlijk van de bollenschuuÍ totaal
','eranderen, er zou een witgepleisterd en van stalen
ralkonnetjes voorzien appartementen-gebouw voor in
:e plaats komen. Op grond van het Íeit dat zo de

a:chitektuur van het oude pand geheel verloren zou
3aan heeÍt de wijkraad toen het dringende verzoek
gedaan met de aannemer over een andere uilvoering
ie overleggen. Was dat niet mogelijk, dan wilde de
,', jkraad geacht worden tegen te zijn.

Bewoning welkom
ilet betrekking tot de algemene vraag oÍ bewoning van
ret pand niet een betere Íunktie zou zi.in dan de
nuidige opslag-, respektievelijk bedrijÍsbestemming,
was de raad van mening dat de voorkeur duidelijk
uitging naar bewoning.

De kwestie heeft kortgeleden een beetje een
onverwachte wending genomen. Ons bereikte het
bericht dat de aannemer zijn aanvraag geheel heeÍt
ingetrokken en aÍziet van verdere plannen. Wij kennen
de achterliggende redenen daarvoor niet, maar het Íeit,
dat nu in het geheel niets met het pand zou gaan
gebeuren, betreuren wij. De wijkraad is van mening dat
het op lange termijn gunstig zou zijn voor het behoud
van de schuur in haar oorspronkelijke staat als toch,
cnaÍhankelijk van de nu ingetrokken bouwaanvraag, de
cestemming van het pand zou kunnen worden
;ewijzigd van bedrijÍs- naar woonbestemming. Wij
ropen dat daarvoor mogelijkheden zullen blijken te zijn.
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VRIJWILLIGERSAVOND

Directrice en personeel van Bejaardenhuis "De
Blinkert" weten zich voor allerlei hand- en spandiensten
verzekerd van de hulp van zo'n 45 vrijwilligers. Dames

en ook enige heren, die zich, het woord "vriiwilliger"
geeÍt dit reeds aan, in "De Blinkert" belangeloos
inzetten voor werkzaamheden als begeleiding naar
dokter en ziekenhuis, het bezoeken van alleenstaanden, het leiding geven aan clubs als de
handwerkclub, het assistentie verlenen op Íeestelijke
avonden; kortom voor al datgene waar het vaste
personeel nauwelijks aan toekomt, maar dat toch zo
belangrijk is voor het reilen en zeilen van het huis en
zijn bewoners.
Op 20 januari kwamen deze vrijwilligers, zoals ieder jaar
in deze maand gebeurt, voor een gezellige avond, een
ongedwongen samenzijn, bijeen. ln haar welkomstwoord dankte de directrice, mevrouw Van Gendt, allen
voor het enthousiasme en de ernst waarmede zii hun
werk in het aÍgelopen jaar hadden gedaan. Opmerkelijk
noemde zij het Íeit, dat er onder hen vrijwel geen
verloop te constateren valt, dat degenen die zich
hiervoor eenmaal hebben opgegeven, dit werk meestal jaren lang blijven doen op een wijze die respect
aÍdwingt. "Staat U altiid voor de bewoners klaar, de
bewoners doen dit nu voor U", aldus mevrouw Van
Gendt. En inderdaad, er stonden reeds enige
bewoonsters te popelen om de aanwezigen eerst van
een heel bijzonder drankje (waarvoor de samensteller,
de kok van het huis, alle loÍ toekomt, maar waarvan het
recept geheim bleeÍ) , daarna van koÍÍie en gebak en
vervolgens van andere versnaperingen te voorzien. Er
was muziek en samenzang en bij enkelen gingen de
benen zelÍs van de vloer! Toen men zo rondom elf uur,
met dank aan mevrouw Van Gendt en haar medewerkers , weer uit elkaar ging, was iedereen het er over
eens, dat het weer een allerprettigste avond was

geweest! E. H.
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Àfhangen van rËrmen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk

Estlk vloeren

Garen enVoering
Band err Ritsen
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Hastiek
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Onheil op Elswout

Boerderij in de knel
:i<ele dagen geleden konden wij in de Bioemen:aalse Courant lezen dat er op het landgoed Elswout
:"heilspellende gedachten leven over de Íunktie van
:e boerderij. De eigenaar en beheerder van het
andgoed, het Staatsbosbeheer, zou, ongetwijfeld
nede gedreven door de noodzaak te bezuinigen,
cverwegen om met boerenbedrijf te stoppen. Daarmee
zcu een einde komen aan een zeer lange traditíe, die
erln bestaat dat niet alleen het landhuis bewoond werd
.cor een rijke Íamilie, maar dat daarnaast op het terrein
a erler funkties voor en van het dagelijks leven werden
- tgeoeÍend. Van deze zijn er in de loop van de tijd al
,:rschillende verdwenen. Te denken valt dan aan de
,',armoezerij, de groentetuin, die eens gevestigd was
:
de plaats waar nu het tennispark staat. De

r

::'spronkelijke Íunktie van de oranjerie bestond eruit
: ï gedurende de winter binnen gewassen uit
-:Citerrane klimaten te kweken (oranjeappeltjes, zoals
s -aasappels vroeger heetten, gaven de naam aan het
:,:e gebouw) en niet om daarin een restaurant voor
;'-:te parties van bedrijven te vestigen.

Boerderij hoort erbii
Wij zijn van mening dat het bijzonder te belreuren zou
zijn als het monumentale boerderijgebouw met zijn
opstallen zijn Íunktie zou verliezen en wel omdat
daarmee aan de waarde van Elswout als integraal
kultuurhistorisch monument ernstig schade zou
worden toegebracht. Het Íunktioneren van een
boerenbedrijÍ in nauwe samenhang met een landgoed
annex natuurgebied maakt Elswout tot een bijzonder

geheel en kan bovendien aan het pubtiek duidelijk
maken dat agrarische aktiviteiten niet per deÍinitie
ernstige schade aan de natuur of de landschapsstruktuur hoeven te veroorzaken, integendeel zelÍs. Zo
kan door een weloverwogen beleid met de bemesting,
dat wil zeggen niet te veel, zoals op zoveel plaatsen
elders tegenwoordig gebeurt, de biologische waarde
van de weilanden zelÍs kunnen worden vergroot. Het
valt te vrezen dat dit voordeel komt te vervallen als van
een willekeurige boer vee als het ware wordt ingehuurd
om als stofÍering van het landschap dienst te doen.
Wijdachten tot nu toe dat het beheersplan van Elswout

juist een verdere integratie van de omliggende weilanden in het landgoed zou garanderen. Het huidige
beleidsvoornemen is daar bepaald mee in tegenspraak.

Omwonenden welkom
Navraag bij de huidige boer, Bert Huis, leerde ons dat
hij en zijn vrouw Carolien zich volledig bewust zijn van
de voorbeeld- en voorlichtingsÍunktie die hun boerenbedrijf voor de omwonenden kan hebben. Zij heten
daarom iedereen van harte welkom om op de boerderij

een kijkje te komen nemen. U kunt alleen komen oÍ
beter nog zelf alvast een groepje samenstellen. Belt u
wel van tevoren even op om een afspraak te maken als
u ook deskundige uitleg wilt hebben. Dat geven Bert
en Carolien graag, maar zij moeten daarvoor wel altijd
even in hun agenda oÍ op de klok kijken.
HdN
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kom tennissen
in de Fablohal

Voor al uw bloemen en
planten en tevens voor

buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.
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Wacht niet tot morgen anders kan ik
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KRUISVERENIGING

VAKANTIE.VRIJWI LLIG ERSWERK

BROCHURE 1987/1988

Doe in je vakantie eens iets
anders

I = - -- svereniging Haarlem heeÍt traditiegetrouw

eind

:=::rber

huis aan huis een brochure verspreid. leder
.'r:t duidelijk uit de vele reacties dat deze brochure
- .=- :ehoefte voorziet. lmmers, men kan erin nagaan
. .= :ctiviteiten de Kruisvereniging Haarlem -al dan
- - samenwerking met andere gezondheidszorg- oÍ
, ; :,rsorganisaties- in Haarlem ontplooit. Vootls staat
-'.:errg in de brochure vermeld waarom het van groot

,:' :

:'

arg is dat men lid is van de Kruisvereniging. De
:: riributie voor 19BB is Í 48,50. ls men geen lid van de
.'- svereniging en heeÍt men plotseling wel haar hulp
-:Cig dan dient men een eigen bijdrage ten gunste
, an het AWBZ{onds te betalen, die beduidend hoger

:=

gi dan het lidmaatschapsgeld van de Kruisvereniging
-aarlem.

-eeÍt men de brochure onverhoopt niet in de bus
;ekregen oÍ stelt men prijs op meerdere exemplaren,
:an kan men deze bestellen via teleÍoonnummer 31 91
:"'r toestel 33 oÍ 40.

Er is een groot aantal organisaties in nederland, die
gedurende de vakantieperiode(s) met vriiwillig(st)ers
werken. De activiteiten waarvoor vrijwillig(st)ers
gevraagd worden, ziin zeer verschillend, bv: begeleiding van vakantiekampen voor kinderen, jongeren en
gezinnen, reizen voor ouderen en gehandicapten'
maar ook activiteiten als bv op gebied van sport en spel,
natuurbescherming, recrealie, educatie, creativiteit en
internationale werkprojecten. Kortom: er is veel variatie
en een groot aanbod van vakantiewerk in binnen- en
buitenland.
Geinteresseerde vriiwillig(st)ers kunnen terecht in de
Vrijwilligers Centrale Haarlem, Zijlstraat 10 zwart, van
maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 10 tot 16 uur
(tel. 31 48 62).
Omdat er ieder jaar erg veel belangstelling is voor dit
vrijwilligerswerk, krijgt men de raad zich zo spoedig
mogelijk aan te melden. Er zijn in de Centrale
medewerk(st)ers aanwezig om iedereen van de nodige
inÍormatie te voorzie n.

CURSUS

HARTMASSAGE EN BEADEMING

le

Voor de nieuwe GILDEGIDS

nu aanmelden

Nederlandse Hartstichting organiseert in
samenwerking met de Kruisvereniging Haarlem regelnatig reanimatiecursussen. Cursussen die ertoe bijCragen, dat iemand, die aan hartaanval krijgt, direct snel

en doeltreÍÍend geholpen kan worden, ook wanneer er

'riet direct medische hulp aanwezig is. Die dringend
:roodzakelijke eerste hulp, die al vele levens heeÍt
gered, moet vrijwel altijd verleend worden door leken,
lie snel en deskundig kunnen handelen en die weten
hoe reanimatie wordt gegeven.
Al die kunde en vaardigheid kunnen in een aantal
avonden worden geleerd. Lichamelijk is het zeer
nspannend werk, vandaar dat de reanimatiecursussen
alleen kunnen worden gevolgd door Íitte mensen.
lok in Haarlem en omgeving werden reeds honderden
-rensen opgeleid en ook nu weer bestaat de
rogelijkheid deel te nemen aan een opleiding die vier
avonden (eenmaal per week) duurt en waarin diep
'/ordt ingegaan op de theorie en de praktijk. Kosten
.an de cursus, inclusieÍ lesmateriaal zijn: Í 30,--. Voor
:den van de Kruisvereniging Haarlem:Í 25,--. Men kan
:ich opgeven bij de secretaris van de Nederlandse
-lartstichting, afdeling Haarlem, de heer P. Rol, lel. 24
21 27 ol bij de Kruis- vereniging Haarlem, tel 31 91 90.

Al ruim een jaar is in Haarlem en omgeving't Gilde actieÍ.
't Gilde verleent gratis bemiddeling voor allen van vijÍtig
jaar en ouder die belangeloos hun kennis en ervaring,

opgedaan door opleiding, hobby oÍ vroegere werkkring, aan anderen willen overdragen. Voelt U er voor
om U op deze manier ten dienste van anderen te
stellen, dan kunt U zich in de zogenaamde Gildegids
"aanbieden". Samen met U wordt dan bepaald hoe uw
aanbod daarin moet komen en welke omschrijving er
het beste bij past.
Binnenkort wordt een nieuwe Gildegids uitgebracht.
Wanneer U ervoor voelt om hierin te worden opgenomen oÍ wanneer U meer inÍormatie over't Gilde wilt, dan
kunt U via de Vrijwilligerscentrale contact met de
Gilde-werkgroep opnemen. Het teleÍoonnummer is: 31
48 62, maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00
uur. Wilt U weten hoe de gids eruit ziet, dan verwijzen
wij U naar de Nutsspaarbank aan de Ramplaan, alwaar
het eerste exemplaar, dat in september 1987 is
verschenen, is opgehangen.
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Annelies tbmburg, thegeslmn 44, tel . ?472 3A
Hrns Boxem, p/a Batrixctml, tel 24 22 55.

Annelim tlomburg
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leuw: FOTO'S BRADERIE

- r:

,,,..,{rant van december jl hebben wij
U belooÍd
::- :,.:_rn te zullen vaststellen waarop
U de foto,s kunt
::s:: en die op de braderie van september zijn
;:-aa(t Hoewel het in de bedoeling
rond
r: :e:stdagen van december te doenl islagËetomerdat
niet van
lircffion. Wij hebben nu gekozen voor zaterdag 19
-aaÍ, Bij de íirma Korving treÍt U op die dag buiten-een
:'kbord met de genummerde foto,s aan.
)aarbij vindt U enveloppen waarop U de
door U
gewenste nummers kunt noteren.

Wat nu met de katten? Binnenhouden? Voor
bepaalde
soorten kan dat; sommige komen uit zichzerf
ar niet naar

buiten. Maar de meeste gaan wel naar buiten
en
gedragen zich dan als een beest in de natuurtijke
staat...., met alle bekende gevolgen. Maar.... beste
tuinbezitters: er zijn tegenwoordlg spray,s te koop
waarmee je katten kunt weren en met'heél
wat groter

eÍÍect dan met schieten! Misschien dat

uw

kattehoudende buur wel bereid is de kosten
van zo,n
spray voor zijn oÍ haar rekening te nemen.

En schieten?

Vergeet niet ook uw naam en adres
op dle
envelop te schriiven.
\'/anneer U het verschuldigde bedrag
insluit en de
envelop in de daarvoor bestemde bus
die bij de
iooit,
Ceur van de firma Korving zal staan,
,rtï"n de Íoto,s na

Jongens, niet doen! Zet liever een leeg aspirine_buisje
op een dahliastok, achter in je eigeà tuin en oeten
daarop! Laat dieren en eigeídom-men van anderen
alsjeblieÍt ongemoeid !

een ernstige zaak

"pr!ns Willem"_Horde:

SCHIETOEFENINGEN OF

Welkom aan nieuwe teden

B.M.

enige tijd bij U worden thuisbezorgO.
J.e.

FRUSTATIE?
Schieten is in de buurt een probleem!
Katten zijn het voor sommige mensen

btijkbaar ook,
zoals.in de vorige aflevering vàn Oe frant
te tezen was.
Mag je dat dan maar coribineren

,; ;p katten gaan

schieten? Twee vtiegen in een frap
àIs? f.lonsens,
natuurrijk niet! schieten op dieren is
zonder meer uit
den boze. En de gedachte dat het ,iorn't.
doen is op
deze wijze katten uit de tuin te *àren,
ioats een lezer
ons schrijÍt, díe aandacht voor dit probleem
,r"rgi,
wordt toch wel twijfetachtig ats btijkt,
daiLr uit de buurt
ook metdingen zijn van sÈk gerc'noien
buitentampen,
met_ kogetgaatjes (en de kogets
lamen.
binnen
gevondent). Dan blijkt het toch
meer om hàt schieten te
gaan
dan om de katten te verjagen!
Dat katten op zichzetf frinOerlil[ kunnen

zijn

doordat zij
in tuinen hun behoeÍte doen,
iàg.n
iazeUs
deuren
"sproeien" om hun terrein
af t; ba[e;àn, met alle

stankoverlast van dien, is echter
.r"n..àr. een Íeít. ls
dat de eigenaren van katten te verwiitÀni
ruauwelijks.
De.kat is_ een eigenzinnig dier, oàf iicn
niet taat
"trainen". De eigenaar van een hond,
die het dier maar
ongecontroleerd overal zijn behoeÍte
laat doen, is dit
veel meer te venvijten. Een hond is
nt. wàr te trainen.
Bo.vendien zijn er schepjes en zaXiàs
O"r.nilO"., o,
het vuil op te ruimen.

I

Onlangs heeÍt de ,'prins Willem,,_Horde het nieuwe
clubgebouw ("hordehor") in de croesenstraat
ken. Deze horde is een padvinderstro"p betrokwaarin
jeugdleden van zeven en nait
tot twaarÍiaar zich ieder
zaterdagmiddag van 13.45 tot 17.00 uur
op gezeilige
en tegelijk leerzame wijze amuseren.

Deze oproep wordt gedaan om nieuwe leden
te
werven, ten einde meer activiteiten te kunnen
ondernemen dan nu, zoals grotere spelen,
zowel
binnen als buiten het clublebouw. 'Met andere
woorden: het nieuwe gebouw biedt veel meer
mogelijkheden dan de groep tot heden gewend
was

en
daar wil zij íedereen zoveel mogeïjt van laten
meegenieten.

Jong.eren van genoemde leeftijd worden,
eventueel
met
ouders, gralg. uitgenodigd om op zaterdag_
.hun
middag eens een kijkje in het -hordehot
te komen
nemen. VanaÍ kwart voor twee is er altijd
leidíng
aanwezig. TeteÍonische intichtingen zijn verkríjgOaar
o§
nummer 24 61 0S ot 24 679 20.

RIOLERING CROESENSTRAAT
Wij achten het niet uitgesloten dat door het
overlopen
van het ríool in het buurtgebouw in de
Croesenstraat
moeilijkheden met de gemeentelíjke riotering
ziln
ontstaan. Het is bv mogetijk, dat bij tangdurige
ót nó_
vige regen de straat btànk-komt t"ït..i.
Mochten er
inderdaad problemen van dien oÍ andere
aard zijn, dan
kunt u het beste contact opnemen met-euint
Mul, tel.
24 6017.

o

a

t
Zijlweg 22

C
a

a

t/
^^,

a Overveen Telefoon

023

72 92

-27

Naast onze overheerlijke koffre serveren wij ook
diverse geheel verzorgde maaltijden voor ieders
portemonnee.

GEOPEND:

maandag Vm vrijdag: 10.30 tot 21.00 uur

zondag

van

17.00 tot 21.00 uur'

zaterdag gesloten
Keuken geopend tot sluitingstijd.
Reserveren kan wenselijk zijn.

BUITENDE DEUR ETH\I I{A}.[ OOKVIÀKBIJ!!!
op 5 minuten afttand bii u vandaan op de Ziilweg zzi*inovenreen

Drog isterij-ParÍu meri e
e

BAKKER

@uÈeLuífet

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van \lVljk en Marlnehospltaal

kaar &
rpeclalltcltanwlnkcltlr
Blo€mendaalsaweg 267
Ovorveen

rel.

voor:

023-260732

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZORGING
PARFUMERIEEN

'Belo" tsche Leoniccs
bonbons

.Ven d,e boerderil
Kornemelk, yoghurt,
kwork
,

deposltalre:

ROC
LANCOME

MARBERT
en vele andere

Vanaf Í 25.- gratis thuisbezorgd

. Fondue-

en barbecue-

sausen uit eiqen
keóken

a
@
E

o
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De Houtvaaft: open of dicht ?
Van een aktieve groep mensen
uit onze omgeving , die zich ínzetten
voor het behoud van het zwembad
Houtvaart, o ntvingen wii onderstaand
de
artikel. Het is een oproep om lid
te wo rden van een nieuw opgerichte
vereniging di e als enig doel heeÍt
het behoud van het zwembad. Wij
beveten deze oproep van harte bij
en wij hopen dat velen uit onze
u aan
buurt lid van de vereniging zullen
wórden. Redacti e

S teun de

vereniging vrienden van de
Houtvaart

--: -:a-l Vrienden van de Houtvaart,, klinkt u vast
:É.:-: I de oren. Het is een
groep van enthousiaste
bij elkaar gekomen toen ih een nota
van de
].-r:^
;:-::^:e de sluiting van
--.-^-.-tl

zwembad De Houtvaart werd

- _: , eie reakties
die loskwamen toen de dreigende
: _ - -: :ekend werd, blijkt dat veel mensen
_

':l:- t':r. Een handtekeningenaktie voor Oaarïet o[
.=- -;t zwembad, eind vorig jaar, werdhet behoud
a"n gr-o;
:-:::: iVij konden de wethouder van Íínanciën
ruim

:---- - -andtekeningen
'=::- :e sluiting zijn. overhandig"n ,rn
- ':a3 gaat het bad in ieder geval

mensen die

nog OpEN. Wat er
:::'-a gebeurt, ís nog onzelier. Het-zíet
er in ieder
;: , a naar uit dat wij als vrienden van de Houtvaart
nog
.:: te doen hebben.
l; dgor te kunnen gaan.met
tegen de stuiting
,ar de Houtvaart hebben akties
wij OesÉien van
de

Zwernbad

"Vrienden van de Houtvaart,,een
verenigíng te maken.
Het doel van deze vereniging is
6rt ài ouidetijk: het
behoud van de Houtvaart.
U kunt dit doel steunen door lid
te worden van de
vereniging.
Voor 1988 is de konJrjbutie vastgestetd
op het
bescheiden bedrao y3n Í 5._. U
ku;i t;à;rden van de
Verenisins door dír bedras ;;;;"Ë'
maken op
gironummer 2032993 r.n.v.
rË. ,"À Cài..r, penningmeester van de Vereniging Vrienden
,à, O. Uàutraài,
1 S e, H aa rre-m. vrii*iriise;*tra bijdrase n
9,-,jt1.:t*n
zrln natuurlijk meer dan welkom.
fó
nu toe zijn alle
kosten gedragen door de vrienOenciuO.'-Oraagt
U ook
u.w.steentje bijvoor het behoud
ran Oó Éoutvaart.
Wilt u nog meer weten over de
van de
vereniging?

"ftirii.it"n

Bel dan teleÍoonnummer 24
60 06 of g1 16 90.

Houtvaart

ook in 19BB open I

.O

o

kost
geenkrnrart procent

Als u aan lenen denkt, wilt u naar een vertrouwd
adres. Ga daarom eens met de Nutsspaarbank praten'
t.kiiken we wat u per maand kunt misen, zonder
dat u financieel in de kne[ komt. Onze rentetarieven
zijn laag en de voorwaarden zijn soepe[.

§.*."

Een persoonlijke lening, wat kost me dat.
ge lee

l2 mnd

heJraq
r

eííectieve

per maand terug te betalen in

nd

netto
.500,.

I

24 mnd

16 mnd

140,99
232,89
459,46
918,92

99,41

rente
per jaar

ó0 mnd

ll,5%

ll,i9

I000,.

266,r1

5.000,r0.000,20 000,.
50 000,-

441,76
8?7, r 6

l?54,1t

108.5

320,65
ó4 1 ,10

0,1ó
drn ?t
105r,?3
2

t2,5%

i

ól,54

I

u,5%

I0
l0%
l0%
0,6

1

r60l,z6
2297,31
185,78
AnJereheJtrgtnopiranvrrag,tx,kD'xrkrpnJKrcrJnmtpthlk Rtnrtu1:igrn8'nvd'
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n.

wii nemen de riid voor een go€d

I HUm:l[lml]ïll*

advies

kanroor in Je buurr

O

Ei
rtu.bank

De Nutsspaarbank doet meer met leningen.
De Nutsspaarbank maakt deel uit van de Verenigde Spaarbank N.V'

VOOR EEN DESKUNDIG AAÀIKOOP-ADVIES
EN 1oo?o sERVlcE'

ROLLIilD

Gazelle

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS

r
§

REPARATIES

o ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN
ook voor ollc soorten Philips glozilomP€n,
Ï.L.- buizen en alektro-moteriool

Juncker
Vesting

A"G. DE

HAAS

LICHT. KRACHÏ. BEVEILIGINGS. EN
MEET. REGEL" BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

c

««

<l-_

KEND- INSTALLATEUR

\I
-ïI{-

Letnderl Meeszstraat 106
§ JT Haarlern
023 - 24 50 l4

OOK REPARAT IE tr
TOFZUIGEHS /RAOIO'

TV/VIOEO

ENZ.

TEL.24 05 53

grote sortering
Vloerbroden

soorten
bruinbrood
o elke week reklome
ven eebok.koek
en chocolade
o12

ELEKTROTECHNIEK
ÉL"EN

46

Bakker Mein

NOODSTROOMINSTALI-ATIE5

» C. STAPEL

RAfu1PLAAN

T

Gesloten van 13-14.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur

