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Verscholen achter dichte hagen ligt op de hoek van de Elswouilaan en de
Duinlustweg het buiten Ëlswoutshoek. Op deze plaats stond in de 17e eeuw
een woning, behorende tot het landgoed Ëlswout. ln 1807 is hier naar een
ontwerp van de architect B. Siezenis het hierboven afgebeelde pand gebouwd.
Door een aantal verbouwingen kreeg het afgebeelde huis zijn huidige staat. ln
de naam wordt nog altijd de oorspronkelijke relatie met Elswóut bewàard. HdN
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NATUURLIJK HEBBEN WIJ OOK
DE ANDERE TYPEN VAN BOSE
TER DEMONSTRATIE STAAN !

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF KOM EENS LANGS
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Na de vakantie

Hoorzitting bestem m i ngsplan
Hèt ontwerpbestemmingsplan voor het Tulnbouwgebied ls klaar. Enige tijd geleden
ontvlngen wli van de Gemeente de nleuwe versie van dit plan, dat gaat gelden voor 'het
tuinbouwgebled ten zulden van de Brouwersvaart. Zoals u yveet heeÍt de gemeenteraad
besloten om ten noorden van de Brouwersvaart huizen te gaan bouwen en voor dat gebied
zal er een apart bestemmlngsplan komen.

Verloedering voorkómen
REDACTIE
Bij een eerste lezing lijkt het erop dat het zuidelijk deet

,bke Blansjaar
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3ep Heijnes
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'/oorzitter
2e voozitter

Secretaresse

Hans den Nijs
Bob Meijtis
Bep Heijnes

24 54 90

ntoo ru ren:

De komende tijd zal de werkgroep Ruimtetijke

Ordening van de wijkraad zich over de details buigen.
Diegenen onder u die het leuk vinden om samen met

24 60'17

32 42 61
24 20 76
Winnie BaÍtlema 24 42 69
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Mantet
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verloedering van het gebied te voorkomen.

24 3229
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zullen verboden aktiviteiten (voorbeelden daarvan
hebben wij in deze krant met regelmaat aan de kaak
gesteld) door de gemeente direkt worden aangepakt
om aÍglijden van de bedoelde beslemming en

24 17 88

Ramptaan 9

renningmeester Quint Mul

voor de toekomst in zijn huidige funktie als
tuinbouwgebied zal worden veiliggesteld. Daarbij

24 17 34

deze werkgroep het ontwerpplan kritisch

te
bestuderen kunnen kontakt opnemen met euint Mul
(tel. 24 60 17). ln de volgende krant zal uitgebreid
aandacht aan het plan worden besteed. ln díe krant
zult u ook de uitnodiging aantreÍfen voor de Íormele
hoorzitting, die de gemeente in samenwerking met de
wijkraad zal houden. Wij hopen daaöijop een massate
opkomst, zodat het de gemeente duidelijk zal zijn dat
de bewoners van het Ramplaankwartier het wel en wee
van het ïuinbouwgebied zeer ter harte gaat.
lntussen wenst de wijkraad u allen
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Ramplaankwartier proefgebied voor optossinE van probleem

HONDEPOEP,
DE GROOTSTE KLEINE ERGERNIS?

1n het Ramplaankwartier zal een proeÍ worden
gehouden om aan de overlast veroorzaakt door
hondepoep een hatt toe te roepen. Wellicht hebt U
daarover in de locale kranten alwat gelezen.
De proef zal in het komende jaar beginnen; inmiddels
zijn er al enkele gesprekken geweest tussen
vertegenwoordigers van de gemeente en van de wijk
zelf over de wijze waarop aan de proef gestalte kan
worden gegeven. Aan de hand van de resultaten van
deze proeÍperiode wit de gemeente bekijken hoe het
probleem van de hondepoep in heel Haarlem het
beste kan worden aangepakt.

Wat zal de proef inhouden?
De ergernis in de buurt over de overlast veroorzaakt

door hondepoep wordt steeds groter. Tijdens het
proefproject zal een beroep worden gedaan op de

Welke opruirnmiddeten ziin er?
voorarsnoE wordt eraan gedacht de
hondebezitter
keuze te geven tussen een zogenoemde ,,dog-po,, de
en
wegwerpzakjes ( zie-foro,sl. óe ,,ctog_po,,
!1ton19n
is
gemaakt van aturninium ( dus roestviil;
en bestaat uit
een stok met handvat, een cytinOervórmige
trommel
en een draaibare schijÍ onder de trommel.-ntnantelilf

van de grootte van de hond kan de
trommel een

diameter hebben van 150, 175 ot 22O;;.De kart.onnen zakjes zijn - in tegLniiàiling

tot de
"dog-po"- bestemd voor. eenmalig giebruik.
triOe wqk
zullen speciate aÍvatbakken *orOin' g.pÉàt.t,
waarin
de ge,bruikte zakjes gedeponeerd kuil;;;orden.

aÍvalbakken zullen zeer Írequent door De
de
gemeentereiniging
geleegd worden.

verantwoordelijkheid van de hondebezitters voor een
schone woonomgeving. Concreet betekent dit dat aan

de hondebezitter gevraagd zal worden oÍwel de

hondeuitwerpselen zelf op te ruimen oÍwel ervoor le
zorgen dat de hond alleen daar poept waar het geen

Me nta! ite itsve rande ri ng
noodzake liik
Tijdens het proeÍproject zal duidetijk de nadruk tiggen
op mentaliteitsverandering, niet op controle ot-óen
boete. Er wordt een beroep gedaan op ieders

verantwoordelijkheid voor een leefbare

: . : - ast voor de overige bewoners oplevert. Om dit te
seren zullen gratis opruimmiddelen worden
":'s:rekl aan de hondebezitters die aan de proef
-==loen. Ook zal via een voorlichtingsfolder worden
aa^legeven wat de zogenaamde "gedoogplaatsen,,
r- :r z jn, d.w.z. de plaatsen waar de honden ,,vrij,,
",' tehoeÍte mogen doen.

";:

woonomgeving.
De gemeente vertrouwt erop, dat iedereen in de wijk
zrlnlhaar steentje zal bijdragen om deze proef te laten

slagen. Daar bestaat goede hoop op, gezien de
resultaten díe geboekt zijn met de proeÍ met het

scheiden aan de bron van huisvuil.

Na de vakantieperiode zult U nader geinformeerd
worden over dit project, o.m. door miàOet van een
inÍormatieavond in het wijkgebouw.
Janneke Hagemans, Gemeentelijke Reinigingsdienst
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"Sterrenslag" bij Ramplaancafé trok meer bezoekers dan ooit
"Menige besloten club zou hier ialoers op ziin"
Ze had een iets te klein badpak geleend, en verder had ze beslist niet verwacht dat ze zólke acrobatische
toeren zou moeten verrichten op de evenwichtsbalk, maar dat ze opeens in d'r bovenste blootje zou zitten
toen haar tegenstandster haar rnet dat kussen begon te meppen, dat was meer dan ze leuk vond. En dat was
helemaal zo toen de quasi-gevatte speaker er nog eens extra de aandacht op vestigde met de hierboven tot
kop gepromoveerde uitroeP.

Theo heeÍt zich over dat laatste wel wat zorgen
gemaakt - en niet alleen over dat laatste: ook hii heeÍt
een scherp oog voor de negatieve bij-eÍÍecten van
een dergelijke massale happening. "Desnoods gelast
ik het polsstok-gebeuren volgend iaar al. OÍ alleen
voor de grap. Dit wordt te link. En dan dat parkeerprobleem. lk wilde al een excuusbrief aan de wijkraad
schrijven, 1500 auto's kàn niet in de buurt. (Deze brieÍ
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vindt u elders in dit nummer, redactie). Volgend jaar
komt er een speciaal terrein op het land naast het
wedstriidtenein, en daar gaan de auto's op. De politie
zal andere straten afzetten, zodat de buurt minder last
heeft. Ik had tot elÍ uur vergunning, maar ik had wel tot
zessen door kunnen gaan. Toch om kwart over elÍ de
stekker eruit getrokken. Om twaatf uur was alles stil. lk
bedoel: ik heb echt geprobeerd om de omwonenden
zo min mogelijk overlast aan te doen." Aldus Theo, die
intussen ahseer plannen maakt voor volgend jaar: " Het

gaat nog groter worden'
R. B.

Kortom, de nu alweer voor de zevende maal door caÍé

"Het Wapen van Kennemerland" georganiseerde
"Sterrenslag" was een ongeëvenaard succes, maar
lieÍst rond de 5000 Haarlemmers vergaapten zich op
vaderdag aan krattenstapelen, vlottrekken, kussenvechten boven een waterbak, polstok(ver?)springen,
paalwerpen, ballonduwen en nog vele andere min oÍ
meer sportieve spelletjes. Daarbij werd de inwendige
mens zeker niet vergeten. Dat hadden Theo en Lenie
met hun gedecentraliseerde tappunten dan ook
onmogelijk gemaakt.

\§\l

Maar ook: blessures en overlast
De feiten: 5000 belangstellenden, 1500 goeddeels

verkeerd geparkeerde auto's, het team van

aannemersbedrijÍ Van der Putten dat als eerste in het
klassement eindigde en ettelijke gescheurde enkel-

banden bij het Polstokspringen.
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(lngezonden brieÍ)

AAN DE BEWONERS VAN HET RAMPLAANKWARTIER

Geachte

Haarlem, 1 juli 19BB

buurtbewoners,

op 19 juni organiseerden wijonze zesde "sterrenslag". Dit sponieve en speelse
feest werd door velen,.zeer
'"elen bezocht' Het deed ons genoegen ook nu weer vele bewoners
van onze wijk te mogen begroeten.
De belangstelling heeÍt dit jaar al onze verwachtingen overtrofÍen.
Tor onze spijt heeft deze grote opkomst
voor sommigen van u tot overlast geleid.
Wij bieden u hiervoor onze oprechte verontschuldgingen aan.
De heer stokman, eigenaar van de weilanden naast ons
caÍé, heeÍt ons al aangeboden om de wei naast die
waarop de sterrenslag wordt gehouden als parkeerterrein
te gebruiken. rr,tet oé Haarlemse politie zuilen wij
overleggen hoe verdere overlast kan worden voorkomen,

Wijvertrouwen erop dat dit tot een voor iedereen bevredigend
resultaat zal leiden.

wij hopen u ook vorgend jaar te zien bij onze zevende ',sterrensrag,,.
l,1et vriendelijke groeten,

Theo en Leni Braber,
Café "Hel wapen van Kennemerland
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FABLO

€IrtÍtltur

kom tennisse1
in de Fablohal

Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor

buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

in het RomPloankwortier

Ramplaan 24a
Haarlem

tel: 023-24 34 82
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MarcelisvoortPod
Haorlem
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wacht niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorqen.
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Vakantieoverweging
De wijkraad heeÍt zeer dringend behoeÍte aan
versterking van haar geledingen. Het oudhollandse
spreekwoord dat vele handen licht werk maken heeÍt,
wat de wijkraad belreÍt, veel van zijn juistheid verloren.
Wij moeten met te weinig mensen te veel doen.

Daardoor gebeuren niet alle dingen in onze ogen
goed genoeg en blijven sommige zaken ook wel te
tang liggen.

Wilkraadswerk kost bij een goede verdeling over
voldoende mensen niet veel tijd, tenrvijl het wel veel
voldoening geeÍt om de efÍekten van je inspanningen
in de eigen woonomgeving te zien.
Wij hopen dat deze vakantietijd er speciaal voor
geschikt is om het besluit te nemen om af en toe ook
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eens wat vrije tijd in te ruimen voor de wijkraad. Kortom,
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neem met een van de huidige wijkraadsleden kontakt
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op en meldt u aan.
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Er kwam nog een bedrag ten behoeve van het nieuwe

Í

15,-- van mevr.

A.v.W. Hartelijk dank!

Je zou het zo denken, wanneer, ondanks

alle
pogingen daartoe, geen versterking van bestuur en
vrijwilligers voor de speeltuinvereniging "Ovetveen', le
vinden lijkt te zijn. Maar .... kinderen spelen well Dat
blijkt uit het bezoek aan de speeltuin. De conctusie is
duidelijk: kinderen spelen wel, maar ouders doen niet
meer mee!

Op de algemene ledenvergadering op 28 april jt was

het aantal aanwezigen en leden

-

ondanks een

honderdtal persoonlijke uitnodigingen- ..... nul, nihil,
niks!

Het is duidelijk, dat we zo geen stap verder komen.
Een nieuw gebouw, dat straks voor een groot deel
onbenut zal blijven wegens het ontbreken van een
behoorlijk uitgebreid bestuur en van vrijwilligers. Want
heus, die zijn nodig om verschillende activiteiten van
de grond te krijgen en de speeltuin ( waar voor de

bijzondere activiteiten altijd hulp en toezicht

noodzakelijk is) open te houden.
Meldt U alsnog aan bij de speeltuin oÍ bij Christel de
Vries, lel. 2577 60.
Doet U dit niel, dan wordt de speeltuinvereniging met
opheffing bedreigd en dat zaltot gevolg hebben, dat

de speeltuin en de kinderboerderij zullen moeten
ts"M.
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Spelen kinderen niet meer?

worden gesloten!
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buurtgebouw binnen, te weten
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KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEHDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.
Deze mogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie.

Reeds 26 jaar een begriP!

2014 AR Haarlem. Tel. 24 62 36.

onthoudt één d-ing
voor kw'aliteit haring
naar:

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

Alsnog W.W.V. voor sommige
gehuwde vrouwen
ln Haarlem zullen naar verwachting nog enkele
lientallen vrouwen op een uitkering van de sociale
dienst kunnen rekenen. Sommige gehuwde vrouwen
die voor 23 december 1984 werkloos werden, kunnen
nu namelijk bij de sociale dierist een W.W.V.-uitkering
aanvragen. Het gaat om gehuwde vrouwen die
destijds geen geld kregen, maar die wel aan alle
voorwaarden voor een W.W.V.-uitkering voldeden,
aÍgezien van de eis van het kostwinnerschap.
Omdat Nederland zich sinds 23 december 1984 aa.n
de E.G.-richtlijn voor de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen houdt, kunnen sinds die datum
ook gehuwde vrouwen, die geen kostwinner zijn,
gewoon een W.W.V.-uitkering aanvragen.

De

staatssecretaris heeÍt nu kort geleden besloten dat

ook sommige gehuwde vrouwen die al eerder

werkloos werden ( na 23 juni 1982) nog geld tegoed

hebben. Het bedrag waar misschien nog recht op
bestaat, wordt in één keer uitbetaald en kan varieren
van een klein restbedragje tot een Ílinke som.
Vrouwen, die voor 23 december 1984 aan alle
voonruaarden voor een W.W.V.- uitkering voldeden,
maar destijds geen kostwinner waren, kunnen nu zelf
een aanvraag indienen. ln de meeste gevallen zal er
nog recht op geld kunnen bestaan als de vrouw
werkloos werd tussen 23 juni 1982 en 23 december
1984. Soms kan, vooral voor oudere vrouwen, ook

nog recht op een uitkering bestaan als

de

werkloosheid van een oudere datum dateert.

Alle vrouwen die vermoeden nog recht op

een

gedeeltelijke W.W.V.-uitkering te hebben, kunnen
zich heï beste zo spoedig mogetijk metden bij de
Gemeentelijke Sociale Dienst, Zijlweg 2, tet. 15 11 62.

HOBBY '80 zoekt nieuwe

hobby'isten
De Haarlemse Vereniging voor Recreatie, het Bolwerk,

organiseert jaarlíjks een zogenaamde hobby-beurs
onder de naam Hobby '80 en zij doet dat dit jàar voor
de achtste maal. Het doel van dit eveneme.nt is de
Haarlemse bevolking in kennis te stellen van de vele
vormen van vrijetijdsbesteding die er in de gemeente
Haarlem en daar buiten bestaat. Hopelijk zullen de
bezoekers van de beurs daarin dan aanleiding vinden
om zelÍ een passende vrijetijdsbeoefening te zoeken.
Vandaar deze jaarlijkse beurs, waar hobby'isten hun
lief hebberij kunnen tentoonstellen en eventueel
demonstreren aan kinderen, jongeren en volwassenen.

De hobby-beurs trekt jaarlijks enkele duizenden
bezoekers en de oorzaak daarvan zou wel eens
kunnen liggen in het brede aanbod van activiteiten.

Men vindt er creatieve mensen met allerlei uitingen van

hun werk, maar ook dierenhouders,

dieren_
beschermers, goochelaars, verzamelaars, volkstuin_
ders, sportmensen en wat al niet meer. Wil de beurs

uitdagend en informatieÍ blijven, dan moeten er jaarlijks
hobby'isten gevonden worden die weer andere en
nieuwe dingen laten zien.
Deelneming aan de hobby-beurs kost de deelnemers
niets. Slechts indien men iets wil verkopen, wordt er
een kleine vergoeding in rekening gebracht.
De beurs Hobby '80 wordt dit jaar gehouden op:
zaterdag 22 oktober van 9.30 tot 17.00 uur en op
zondag 23 oktober van 10.00 tot 16.00 uur en wel in
de Schoter Scholengemeenschap, Sportweg 9 te
Haarlem.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Haartemse
Verenigíng voor Recreatie het Boiwerk, Nieuwe

Gracht 21, 2011 NC Haartem, tet. 31 93 01. De

vereniging is dagelijks te bereiken van 9.30 tot 17.30
uu r.

Collecte
Koningin Wilhelminafonds

OPENLUCHTZWEMBAD
DE

HOUTVAART

."ror jong en oud volop zwemgenot! Adres: Piet
--:instraat, Haarlem.

-:en: MaandaE tlm vrijdag van 7.00 tot 20.30 uur.
lalerdag en zondag van 11 .00 tot 16.45 uur.
- - egang: Kinderen Í 1
,55, volwassenen Í 2,10.

IIAAK DËZE ZOMER VEEL GEBRUIK

VAN

DrT VERWARMDE ZWEMBAD, ZODAT HET
OOK DE KOMENDE JAREN OPENBLIJFT!

Een belangrijk deel van de inkomsten van het
Koningin WilhelminaFonds wordt verkregen door de
landelijke collecte. Het getd is voornametijk bestemd
voor het onderzoek naar kanker.

Door te collecteren kunt U dus iets doen aan de

kankerbestrijding. ln onze wijk zijn helaas te weinig
vrijwilligers om de collectezakjes op te halen. DÍt neemt
slechts een paar uur per jaar, in de periode van 29
augustus tot 10 september, in beslag. Wilt U ons
helpen, dan kunt U zich aanmelden bij: mevr. D.M.v.d.
Born, tel. 27 01 BS, mevr. A. Sprengers, tel. 37 3g Sg
en de heer H.W. Moerkerk, tel. 37 91 g1.

9D. ,or. der {ind"n & Z"
Alnncmcrl v.n raatauírtla- ondrrhoudr-

Het juiste ADRES voor al uw

rn nlowbor,r**trkon

Àfhangen van r.rmen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparàtleg'
Estlk vloeren leggen
FormLca bladen en kaeten
Garagee bouwen
Iloutdraalwerk
Isolefende beglazlng

Garen enVoering
Band en Ritsen
Marrchetten en Boonden

Krriestukken
Eastiek

ennog
veel meer

iIaarllJka goten echoonnaken
Keukeng leveren en plaatsen

Lambrlserlngen
lletselwerk

maken

Nleure eloten lnzetten

P. Bouchier
TH.EFOON 242482

RA]IÍPI,AAN 48

Open haarden

Parketvloeren
Q ook noelltJk werk

lLlolerlng verntèrrwen/ontatoppen
SchoqrgteenveÍten
Tegelwerk
Ultbikken van voegYerk
Voegen'van gevels

FIRE FOX FILMORGANIZATION

rlngep/wandlsolatte
X met kerstrÉe werken we nlet
IJzeren konatruktlee
.Zolders lsoleren

Speciaal kindertarieÍ
Gratis prospeclus
Keuze uil meer dan
300 kinderÍilms

Verloning in eigen lheater
(v.a. 10 personen)

tíandbe tirune

Li,

Besloten voorstellingen (Matinees)
Vredehofstr.

7, Haarlem

023-314067

I/ínki

UW ECHTE BAKKER
Naglzaamstr.

12

van Zeggelenpl. 95

Engelenburg

Ramplaan
Hrndrlk Boorrnlun
2Ot5JM Hmrlorn
Tol. 023 - 2a t3 to

25

Wr.t íg.rcht

05 Íd.

2Ol3ZN Hmrbm

T.{. q23 - 3l ?6,lit

!

78

52

tel
tel
tel
tel

354902
350700
3534i17
241053

Openingstilden:
Maandag Uml Vrijdag
8.30 - 13.00 u
14.00 - 17.30 u

Zaterdag
8.00 - 16.00 u
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ALFRED A.THOOLEN JR. B.V. nodigt u uit

Rondleiding in bollenbedrijf
-wee jaar geleden organiseerden wil een aantal

'ondleidingen door ons bloembollenbedrijÍ. Tijdens de
Coor de wijkraad georganiseerde jaarmarkt op de
Ramplaan werd ons door velen gevraagd om een
herhaling van deze rondleidingen. ln 1987 was dit om
organisatorische redenen niet meer mogelijk. Dit jaar
nodigen wij echter alle belangstellenden uit een kijkje
in ons bedrijf te komen nemen. Die gelegenheid
bieden wij op twee achtereenvolgende zaterdagen:
op 13 en 20 augustus, beide dagen van 10-11 en van
1

1-12 uur.

jr hoopt U een inzicht te geven hoe
een modern, goed gemechaniseerd bloembollen-

Alfred Thoolen

bedrijf funktioneert. Daaraan voorafgaand zal hij een
korte inleiding houden, o.a. over het ontstaan van de

bollenteelt en over de b'rjzondere grondsoort waarop
bloembollen het best gedijen. Natuurtijk kunt U vragen

stelÍen. Wilt U weten hoe het komt dat U at in

december tulpen kunt kopen? Of waarom U.uw hond
niet langs de bollenvelden los mag laten lopen? Wij

zullen U in de meeste gevallen een bevredigend-

antwoord kunnen geven.
Hieronder is een Íormulier aÍgedrukt waarmee u zich
voor de rondleiding kunt aanmelden.
Dit Íormulier kunt U deponeren in de brievenbus van
de Fablo-hal, Marcelisvaartpad 1.1. U kunt het ook
toezenden aan: Alfred A.Thoolen jr b.v., postbus 171,
2100 AD Heemstede.
Tot ziens op'13 oÍ 20 augustusl
AlÍred A. Thooten jr b.v.

Opgoveformulier voor de rondleiding
ondergetekende bezoekt graag de rondteiding bij Alfred A. Thooten jr. b.v
op

El10-11 uur El11-12 uur
20 augustus [J10-1 1 uur Ef11 -12 uur
13 augustus

s.v.p de gewenste datum en tijd aankruisen.

Naam
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VEEG HAARLEM SCHOON
Het schoonvegen van de stoep en de straat gebeurt
niet zomaar. Het is ook niet alleen een taak van de

gemeente, maar een gezamenlijke taak van de

VANZELF
GAAT 'TNIET

gemeente en de inwoners van Haarlem.
De gemeente heeÍt twee extra veegmragens naast de

al bestaande veegwagens aangeschaÍt om vaker
overal in de stad te gaan vegen.

De gemeente hoopt dat U mee wilt werken aan het
schoonvegen van Haarlem. Pak eens de bezem en
veeg stoep en straat schoon.
Met zijn allen vegen we Haarlem schoon!

Om de schoonmaakactie zoveel mogeliik onder de
aandacht te bengen heeÍt de gemeente een aantal
aÍÍiches laten ontwerpen; deze zijn gratis verkrijgbaar'
Wilt U een afÍiche:bel 1714 30.

E

vEEG -:.r;.: .,:-::'.

wffiffitrffi
HAARLEM SCHOON

Drog isterij- ParÍu merie

BAKKER

@ube
karr

1

C'e-'ee'a lil-2Sl-jl

Leonidas
'Belaische
"
bonbons

.Vqn
deposltalre:

ROC
LANCOME

MARBERT
en vele andere

VanaÍ Í 25.- gratis thuisbezorgd

!tlr

:€'

3:a-r-:aa:e-ci

tussen garage Van Wlik en Marlnehospltaal

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZOBGING
PAHFUMERIEEN

&

rp c c 1r itc itla n wln kr

Bloemendaalseweg 301 Overveen

voor:

Lutfel

d-e

boerderii

,

Korngmelk, Yaghurt,

kwork

- en barbecue'
sQUSen uit eigen

. FonCue

keóken
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TELEFOONCIRKEL

Autovervoersdienst
Dienstencentrum Zuid-West heeÍt een vriiwillige
autovervoersdienst en inmiddels een groot aantal
vrijwilligers, die graag willen rijden voor wie dat nodig
heeÍt. Van de autovervoersdienst kunt U gebruik
maken als:
- U ouder bent dan 55 iaar

-

U geen gebruik kunt maken van het openbaar

vervoer
U geen taxi-kostenvergoeding hebt

- U woont in de buurt van

Dienstencentrum

Zuid-West oÍ in de wijken Ramplaankwartier, Bos en
Vaart, Leidse Buurt, Oosterduinkwartier en
Zuiderhout tot Haarlem-Hoog.

Wat is een teleÍooncirkel?
Een groep mensen die per teleÍoon iedere dag even
met elkaar heeÍt. Altijd, ook in het weekeinde
"ontalct
en tijdens de Íeestdagen.
Het doelvan de teleÍooncirkel is een stukie zekerheid,

want door het teleÍoongesprek wordt U §ageliiks
bereikt.

Als U meer wilt weten oÍ U wilt opgeven om mee te
doen, of er eens rustig over wilt praten voordat U zich
opgeeÍt als deelnemer, neemt U dan contact op met
hei Dienstencentrum Z.W, Oosten de Bruinstaal22,
lel g2 42 61 , tussen 9.00 en 10.00 uur'

Er wordt gereden op werkdagen en in het weekeinde.
Als U vervoer nodig hebt, wilt U dan een dag van te
voren bellen? Het teleÍoonnummer is: 32 42 61.
Wilt U op zaterdag, zondag oÍ maandag vervoer, dan
graag vrijdags bellen tussen 9.00 en 10.00 uur.

DE WIJKRAAD WENST IEDEREEN EEN

PRETTIGE VAKANTIE TOE III

Wacht niet tot het laatste momenr
met het regelen van de hnanciële

reiszaken Kom tildig e','en langs [)an
maken w rj 't snel voor u in orde.

Reisklaan Ook uw reischegues?
o alle gangbare valuta
o reischeques: r'er1ig "geld"
o reisverzekeringen
o snelle aÍhandeling
o 'inpakken en wegl\'ezen' reizen

a

h
d
spaarbank

Doe meer met de spaarbank die meerdoet
o

nutsspaarbank

h
d
-

Wesl Nederland

-

De Nutsspaarbank maakt deel uit van de Verenigde Spaarbank

li

\-

VOOR EEN DESKUNDÍG AAÀIKOOP-ADVíES

U

Gazelle

EN'ioo"o

Juncker

MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAXKENNIS
o REPARATíES
c ALLE MATEN BANDEN

.

O

ONDERDELEN
TOEBEHOREN

A.G. DE

HAAS

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

lltlt!
trtrrldrtcrta3r

««

ELEKT ROT ECHNIEK

lttl.lr§arr.

IPANEEL.EN

C. STAPEL
)-

KAS TBOUW,

»' EBK

lErerrRorutxl

loo.o,ro
Leendert Meeszstraat 106

20tS JT Haarlem
Teleíoon 023 - 24 50

14

E

ND- I NSTA LLATEUR

-[

-ït-

46

. grote.

GELUIDSTECHNIEK

E

RAfu1PLAAN

TEI.24 05

53

Bakker Mein

NOO DSTROOMINSTALLATIES

)»

BOLLATD

ook voor ollc soorten Philips gloeilomp€n,
T.L.- buizen en clektro-moteriqol

Vesting

r

SERVTGE,

r OOK BE PARAT I E 'r
TSTOFZUIGERS/RADIOT
t TV/VIDEO ENZ. t

sortering

Vloerbroden

soorten
bruinbrood
o elke week reklome
van qebok. koek
en chocolade
o 12

Gesloten van .13-14.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur
TeleÍoon 24 71 Ss

