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Ora et labora, bid en werk, kreeg deze prent als molto mee.
Het lijkt haast niet mogelijk maar op deze Íoto ziet u echt een deel van de Ramplaan. Er staan nog maar zo
weinig huizen dat wij er moeite hebben de precieze plaats te bepalen waar de Íoto is genomen. VanaÍ de
plaats waar (nu nog) Dubbel Aa staat, denken we, naar het noorden gezien.
Wonen en werken gebeurde in die tijd nog op nagenoeg dezelfde plaats, daar getuigt het bollenland op
de voorgrond van. De venige ondergrond (helemààl over het veen ben je in de Ran plaan nog niet!) wordt
door de knotwilgen op de slootkant extra benadrukt.
Deze prent werd ons welwillend ter beschikking gesteld door de heer H. Dijkstra te Haarlem-Noord.
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Kies nÓ voor een videomovie en u heeft ruimschoots de tijd om
de video-movie goed te leren bedienen voor uw vakantie.
Bij Radio Korrekt vindt u een ruime kollektie topmerken en een
goede voorlichting bij het maken van uw keuze.
De prijs zal u meevallen!

rqdio
radio KORREKT vindt u in Haarlem aan de Leidsevaart
nr. 130 recht achter de Schouwburg. Tel. 023-323 787
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itbreiding Myriantha

Bouwaanvraag nog altiid vaag?
*: := a::^3a r/an de vergadering van de Raadscommissie voor de Ruimtelijke
l':=- -; ,',:'3 donderdag 22 juni de mogelijke uitbreiding van het tuincentrum
',"'=- -: 3:sproken. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is de uitslag van
::*. '='Sacering nog niet bekend, maar de wijkraad heeft nogal moeite met de gung

,=^ ::',en. ln behandeling is op dit moment namelijk een sterk gewijzigde aanviaeig,
-=: ^are wat betreft de plaatsing van de nieuwe verkoopruimte en wellicht ook van
:: :-! I behorende parkeergelegenheid.
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inÍormatie.
De wijkraad is daarom van mening dat pas dàn beslist mag
worden en dus ook pas dàn aan de omwonenden een

duidelijke inspraak kan worden gegeven als er sprake is van

É/UKRAAD

:

Het probleem is gelegen in het Íeit dat van deze nieuwe
situering geen duidetilke samenhangende tekening ter
beschikking staat, zodat de behandeling in de commissie
gebaseerd lijkt te worden op (zacht gezegd) wat vage

i urtril

32 42 61
Jeua
24 20 76
Winnie Baítlema 24 42 69

een duidelijk, slechts voor één uiileg vatbaar plan ter
beoordeling kan worden gepresenteerd. De raad is nog

steeds van mening dat aileen dàn van een behoorlijke gang
van zake sprake zal zijn
Wij wachten nog maar weer af oÍ nu dan eindelijk aan deze

slepende aÍÍaire een einde zal kunnen komen, laten wij
hopen dat de Raadscommissie donderdag 22 juni naai
behoren heeÍt besloten!
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Voorlichting
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De Rolemmers komen!
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Noteert u alvast in uw agenda: dinsdag 5 september komen
1

24 63 33

ambtenaren van de dienst Gemeentereiniging naar onze
wijk om inÍormatie te geven over de rolemmers. VanaÍ eind
september, zo ziel het er thans uit, zal in onze wijk de
overschakeling op dit nieuwe systeem een Íeit zijn.
Als u dus wilt weten hoe het moet met zo'n emmer en wat
voor plannen de gemeente nu precies heeÍt, kom dan op

dinsdag 5 september 20.00 uur, naar het
Kerkelijk Centrum Ramplaan
Redactie
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Hondepoepactie: de voorropige reactie van de wijkraad
r:- -: : -:: !ar de proefperiode heeÍt de wijkraad de
s:-::: ':J eens overzien en de verschillende zaken op
ee. '.i,e gezet Hieronder drukken wij de brieÍ aÍ, die wij
si..llra:n aan de direkteur van de dienst Gemeenter:ii g -g de heer de Koeijer, en waarin de mening van de

,,,i;kraad rs samengevat. De inhoud van dezer biieÍ spreekt
v'cor zrch. Vanwege de gemeente iS nog geen eindoordeel
cver de gehele proefperiode beschikbaar.
Redactie

Aan de

heer

J. de Koeijer,
Directeur Gemeentereiniging,
Oudeweg 93, Haarlem.
Haarlem, 25 mei 1989.

Geachte heer De Koeijer,

\ranuit de wijk en in het bijzonder door de betrokken contactpersonen is de behoefte gevoeld
commentaar te geven op de hondepoepactie in onze wijk. Allereerst willen wij de positieve
samenwerking noemen die wij in de afgelopen maanden hebben gehad met de *"Àgro.p van de
gemeente. Verder willen wij speciaal de mensen van de Reinigingsdienst bedanken voór hun snelle
en prettige manier van reageren op de diverse problemen, die zich met name in het begin van deze
actie hebben voorgedaan. Nu de officiele proeftijd voorbij is, kunnen de volgende o-pmerkingen

*.orden gemaakt:
De wijkraad betreurt het, dat er ondanks anderhalfjaar van voorbereiding en een goed uitgegewerkte
discussienota, gedateerd augustus 1987, zo weinig concrete plannen
Ui; ae stàrl van de
"oórlagen
'r-ctie. Pas in de vergaderingen van de werkgroep, bestaande uit vertegenwoo.digers van diverse
:fdelingen van de gemeentereinigingsdienst en de wijkraad, werd min oimeer bepàald hoe de actie
:ou moeten verlopen' Ook is het jammer, dat ervan te voren zo weinig is gekeken naar experimenten
=n,/of ervaringen in andere delen van het land. Dit is alleen gebeurd U1 ae voorbereidi.,g ,ru. het nog
:= ontwerpen materiaal (poster uit Den Haag).
--ls we kijken naar de door de gemeente opgestelde discussienota over de mogelijke aanpak van de
-"'erlast van hondepoep in Haarlem, zien we dat er gesproken wordt 0,r.. uÀ aanpak àp korte en
lar'ge termijn ( pag:na 7-8). Op korte termijn wordt eÀ aàntal maatregelen voorgestÀld:

I.

Doelbelasting.

4'

creëren van uitloopplaatsen en inzettàn van een hond.epoepmotor.

2. Aanscherpen van de regelgeving.
3. Fiscaliseren van boetes en uitbràiding van controle.

voor het Ramplaankwartier wordt een zogenaamde "geintegreerd,e
aanpak', als proef voorgesteld,
waarbij als actiepunten worden genoemd:

5. Voorlichting.
6. Het kosteloos beschikbaar stellen van opruimmateriaal.

ï.
L

Intensieve controle op naleving.
Schoonmaakactie vooraf.

vervolg op pagina 6
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vervolg van pagina 5

juist deze punten
Naar onze mening is geen van de eerste vier punten aan de orde geweest, terwijl
zich meer op de
beperkte
actie
van
de
de basis van het beleid hadden moeten vormen. De uitrverking
bakken en
borden,
zoals:
waren,
rvijkniveau
punten b en 6, die slechts een praktische uitvoering op
nau"relijks
gemeente
de
bij
personeelsgebrek
materiaal. Aan de ]aatste twee punten is vanwege
aandacht geschonken.
niet aan
Juist omdat de gemeente van te voren haar beleid omtrent het bestrijden van de hondepoep
"Daar
we
toch
betalen
veelal:
mensen
van
de
reactie
de
gemaakt,
was
de wijk duideli]k had
meer
punten
veel
vier
eerste
de
had,len
act:e
van
de
voorbereiding
nij
a"
hondenbelasting voor?".
aandacht moeten krijgen.
Over de lange termiji word.t in de discussienota nau'.''elijks iets gezegd. Dit is een belangrijk
inziens zou
omissie, omJat hierdoor geen lange termijnvisie aan it a3tie ten grondslag ligt. Ons
karakter
van
het met name van belang zijn geweest indien er zou z:::, g:',r-ezen op het langdurige
te
zes
maanden
van
de beoogde "mentaliteitsveràndering", die uiteraard nj+ :-jurenie een aetie
over
heerst
realiseren is. Dit probleem klemt met name op Cit n'.:r'.::i. r-:1,1a: er cnduiCelijkheid
het vervolg van dere actie binnen de wijk. Zoals Ce zak.: rr :i-: \':Jrstaan. b,etekent dit gebrek aan
een langelermijnvisie een mislukte hondepoepa::it::. :..: P'-:::;.::r:k',r'artier en dus ook lveinig
p"rrp".Ii"f voor gelijksoortige acties in aniere ii':".:=:. \'::t lÉ .tad, Een duidelijke uitspraak
hiurórr". door de gemeente is noodzakelijk om het ''.=:.; :''.:: zlr. er richring te geven.

In de discussienota wordt het element yocr..::.:.:.; :f,:. zil"\'el honde- als niet-hondebezitters
genoemd. Ook dit is een punt, dat bij de voor':.:= i.::::-..=r aan de orde had moeten komen. Met
name ontbrak een duidelijke óefinie.ing va;r i= :-:..::=p in de lverkgroep ontstond pas later de
behoefte zich te richten óp de hondebezi:i:rs :.' r-.=:;een rltrder andere tot uiting kwam in een

poginghet adressenbestanà van de hondebez-:::-: '.t:L r-,et F'amplaankwartier te gebruiken voor een
individuele benadering.
Hiertoe is een poging Éedaan door mrCdt. ,..: =-:. brief van de wijkraad aan de gemeente. De
argumenten ru" a" uf*i5ri.rg van ons \'Èr-r-::. l:.-.-:ïrd in het verslag van 9 februari 1989, hebben
ons niet overtuigd. Het àirect benaderen ,,,:. r= : ..groep is een zeer belangrijk onderdeel-van het
experiment. Bij de aanvang van een der;...-.. :i.:r.:lment is het goed de hele wijk te informeren
ovàr de algemàne beleidspiincipes die Ér:.:. :::. londslag liggen. Vervolgens moet de doelgroep
specifiek benaderd worden.
Ook het argument van vertraging. cnja: i.=: l;r.ct benaderen van de doelgroep via de wijkraad
naar de gemeente had gemoet".,, guut ...:: :-: :ri',Cat gebleken is dat deze benadering op korte
termijn mogelijk rou zijn geweest. D. ,,,.:-..:.:j heeft direct het noodzakelijke verzoek aan rle
gemeenteraad gedaan. Wattit aangar: :: ::i :\irr"jment voor ons niet volledig gerveest' Voor dit
soort experimentele acties zal in de tc;", :--.: :-.irr ruimte moeten komen'
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\\-at be:reft het materiaal zou men zich kunnen beperken
is ri'ern:g in trek (te ingewikkeld) en uiteindelijki" dorr.tot affiches, zakjes en schepjes. De dogpo
roor de aansclaf. De stickers zijn niet
1od.rs Fr is hoegenaamd geen vraag naar en zij werken milieuvervuilend.
De bordjes vormden een problee*, oÀdut ze nogal
wat agressie opriepen. Tekst en kleur waren niet
goed' Tegen de bakken waren in het begin
ook í.grr *"ít"rwaren, maar deze lijken nu opgelost
te
zijn en de bakken lijken nu min of meJr te zijn g:eaccepteerd.
Een van de voorstellen was-de reinigingr*LgJ.,, r.Ëq,ru,rt..
te laten rijden en de mensen te
stimuleren de hondepoep in de goot tJ aö". fr"f *;r
dat
hiervoor geen vaste dag af te
i;;;..
spreken was' opdat deze in de wi.lkLrant genoemd
zou kunnen ri'orden.
vr utrr' uuur
Door geparkeerde
auto,s
E
had een en ander maar gedeelterij-k effect.
Resumerend is er naar het oordeel van de_wijkraad
sprake
een actie die nog maar net is
begonnen en die ondanks-onvolledige voorbereidi.,g.r-,
àoo,'an
h.t
ontbreken van ervaring toch
onmiskenbaar een bescheiden resulta=at heeft opgel";.;.
i'11 ,r'itt.n er uitdrukkelijk voor pleiten
de actie voort te zetten' Het lijkt ons nog- goed Logelijk
het bereid. uitgaande van de hierboven
bij te stellen. wil i,opur"aui a. gemeente Èaar ondersteuning
zal
ïffiïih.ervaringen,

Met vriendelijke groeten,

w.g. Anne Marijke Chabot, actiecoördinator,
Hans den Nijs, voorzitter.

65 jaar getrouwd

Echtpaar Bleijendaal
l: 28 mei waren de heer en mevrouw Bleijendaal 65 jaar
:=:'ouwd! Dit betekende Íeest op 26 mei in ',De Alinkórt,,,
-:: bejaardenhuís waarin beiden, na jarenlang in de
-:::eslaan te hebben gewoond, sinds enige tijd iot grote
:=.'edenheid vertoeven: Op de morgen van die-dag
. ,',::nen de bewoners en het personeelvan',De
Blinkert,,ii
:= grote zaal van het huis bijeen om deze bijzondere
;=::udenis met de jubilarissen te vieren en's midóags was

=' - diezelÍde

l:i

zaal een receptie die klonk als een klok!

ssn vertegenwoordigster van de wijkraad was bij die
'=:=ptie aanwezig, ten einde onder
overhandiging van een
:::. bonbons -het echtpaar mag, naar men haar
van
-:.:'an had verteld, graag
snoepen- de gelukwensen van
:= 'aad aan te bieden. De heer en mevrouw Bleijendaal
;. - ::en vrijwel zonder sporen van vermoeidheid te
,:::ren, met de beide dochters, zichtbaar volop van alle
-- :=:iilken. De wijkraad
hoopt dat beiden nog lang, in
:=:= ide goede gezondheid als waarin zij nu ierke"ren,
'::,:-in van hun verblijf in,'De Blinkert,,mogen blijven
=-

:.:
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F"rnpertie
l
zeiler wit het gebruik deten van onze 16 m2 zeilboot,
jaarkosten? (Stailing, verzekering, enz.;.
l0Lyan.de
zwvu
aan
het Alkmaardermeer.
ltu)taats'
Speet,
Roilandstaan
89, let. 24 03 75.
ltrrer
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Amnesty Internationat
ln vervolg op mijn arllkel in de vorige wijkkrant, kan ik U
mededelen dat de schrijfavonden voor Amnesty
lnternational zijn begonnen. Ze worden op de taatstó

woensdag van ieCere maand gehouden. U bent welkom
vanaÍ 20.00 uur in zaal 2 van het Kerkelijk Centrum aan de
Ramplaan. Voorbeeldbrieven, papier en postzegels zijn

aanwezig. U kunt ook in het nederlands naar de ambassade
schrijven. ln de maanden juli en augustus houden we
vakantie. Graag lot ziens.
Els Toeset.

Rampertie
Wij zoeken per circa half augustus een oppas voor onze
kinderen van 5 en 4 )aar, maandag, dinsdag en donderdag
van 11.30-18 00 uur. Onze voorkeur gaat uit naar een
moeder van grote kinderen. De kinderen gaan naar de
Beatrixschool. Teleíoon: 25 54 g9.

FABLO

kom tennissen
in de Fablohal
in het Ramplaonkwortier
A.Thooten jr B.V
l"l

arcel isvoortpad

Haorlem
2/, /,2 10

ArtÍtleur
','oor al uw bloemen en
pianten en tevens voor
bui *-enplanten, bomen,
heesters
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graszoden

F.ampIaan 24a
Haar lem

tel: 023-24 34 82
;acht nÍet tot morgen anders kan ik

het vandaag niet

bezorgen

Drog isterij- Parf u m e ri e

BAKKER

Le

@ube
Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wljk en Marlnehospitaal

voor:

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVERZORGING
PARFUMEBIEEN

deposltalre:

ROC

LANCOME

MARBERT
en vele andefe

VanaÍ Í 25.- gratis thuisbezorgd

Luífet

kaar &
rpeclalltcltcnwlnkcltlr
Bloom6ndaalsowca 287
Ovorvean
l6l. 023-260732

. Belgische Leonidas bonbons
. Mövenpick ijs
. Van de boerderij:
Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en barbecuesauzen
uit eigen keuken

a
E

a

I

Zaterdag 16 september

Buurtfeest
U hebt natuurlijk allemaal in de vorige wijkkrant gelezen dat

de wijkraad bezig is met de voorbereidingen voor een
rommelmarkt/buurtÍeest. Tot nu toe hebben zich al enkele
belangstellenden aangemeld om met een kraampje hun
hobby te tonen oÍ daarmee een goed doel onder de
aandacht te brengen.

wij een duidelijk inzicht willen krijgen in het
benodigde aantal, tijdig te bestellen kramen, verzoeken wij
de kinderen om zich nu alop te geven, opdat zij verzekerd
zijn van een plaats. Aangezien de huur van de kramen in de
afgelopen twee jaar Íors is gestegen en mede gezien de
hoge kosten, die de organisatie van het Íeest nu eenmaal
met zich meebrengt, hebben wij moeten besluiten om Í
Omdat

7,50 per plaats te vragen. Dit is de prijs van een
,KINDERPLAATS'!

Ouderen, die het ook leuk vinden om spulletjes te
verkopen, zullen wij een kostendekkende bijdrage moeten
vragen, d.w.z. Í 30,= per kraam van drie meler.

Kunst- en hobbymarkt
Het is de bedoeling dat er net als twee jaar geleden naast
de rommelmarkt een kunstmarkt komt. Kinderen die een
muziekinstrument bespelen roepen wij hierbij op om die

dag het Íeest te komen opluisteren met vrolijke klanken.
Alle kinderen mcgen verkleed komen. Van elk zal gratis een

direkt-klaar Íoto worden gemaakt. Ook de winkeliers zijn
door ons benaoerC, \^/ij gaan ervan uit dat zij met Íeestelijke
kramen meedoe n, zodat wij weer van een echt
buurtgebeuren zulien kunnen spreken. De bank
bijvoorbeeld organiseert een kleurwedstrijd. Kinderen
kunnen vanaf maan CaA 14 augustus kleurplaten bij de bank

ophalen en

C

e : terlijk maandag 4

september ter

beoordeling weer inleveren. Aan deze kleurwedstrijd zijn
leuke prijzen verbcnden

Hulp gevraagd
Hulp kunnen wij nog vclcp gebruiken, dus schrooml u niet
zich daarvoor op te ge\,/en De kontaktadressen zijn: Joke
Blansjaar (24 57 44) vau het bestellen van kramen voor
rommelmarkt en hcSby-demonstraties en Winnie Barilema
(24 42 69) voor de kunstmarkt. Voor andere zaken kunt u
terecht bij Anne-l"1arrlke Chabot (24 60 05) oÍ Ton Rutten
(24 3e s2).
ln de volgende kranl, die korl voor het Íeest zalverschijnen,
zullen wij het gedetari eerde plan publiceren.
Joke Blansiaar

t..

De Wijkraad wenst iedereen een prettige vakantieperiode!

Tot op zaterdag 16 september

\-,

Terugblik
Jubileum Beatrixschool
7./í/l/l/,t/l,tïi./;fii,
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'.iaandag een mooie.(Íiets-)puzzeltocht in Spaarnwoude
j,rs63n een geslaagde sportdag op de Van Oosten dt
3i'uynstraat, woensdag het gezellige optreden voor de
:ejaarden van het verzorgingshuis "De Blinkert" en eer

Terugkiikend op de jubileumweek van de vijlt ? ='l=
^=:
Beatrixschool kan ik niet anders concluderen Ca':':
een geweldige week is geweest, dankzii de inzet ':- ':ieder en het prachtige weer.
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lrandioze musicalopvoering in het concertgebouw door

300 kinderen, donderdag knutselen aan

7

de

schoolmaquettes, vrijdag het Levend Ganzebord in
Ilswout en zaterdag een grandioze Boerenkermis met
Caaropvolgend de receptie en de retjnie met een kleine

ffi
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duizend mensen.
.

s, t;íL
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ledereen hartelijk bedankt!!
De school wil iedereen bedanken die heeÍt meegeholpen
om van dit Íeest een echt Íeest te maken. Tevens wordt
iedereen bedankt die de school iets geschonken heeÍt.
Dankzij de Stichting Ramplaankwartier hebben we een
echte schoolbel met inscriptie, van de gemeente kregen
we een verstelbaar podium, de Ouderraad gaÍ ons een
kunstwerk van Els Hoekstra ten geschenke, dat een
plaatsje boven de ingang gekregen heeÍt. Verder
ontvingen we vele planten en andere geschenken.
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Door dit feest zrln de banden met de buurt nog nauwer
aangehaald dan ze al waren. Voorlopig even geen Íeest
meer, hoewel de school misschien binnen niet al te lange
tijd eindelijk de ang verwachte uitbreiding krijgt. Ook dan ís

het Ramplaankv,,artler weer welkom bij de opening.
Jan van Leeuwen, dir. Beatrrxschool.

'4,
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41.

Opgave 4-jarigen voor basisschool
I

ln verband met plaatsingsproblemen moeten kinderen die

voor 1 oktober 1990 4 jaar worden vóór 1 juti 19g9

opgegeven worden bij de basisschool. Na deze datum kan

plaatsing niet gegarandeerd worden, ook niel voor

kinderen uit het Ramplaankwartier.
Jan van Leeuwen, dir. Beatrix Basisschool.
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KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEHDE ZAKEN IN HAAHLEM E.O.
3e:e mcgelijkheid wordt u geboden dcor

c: r-i: e i-r.ccD Combinatie

Reeds 26 jaar een begrip!

U.l.C.
2015 JV

Julianalaan 1oB
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Open dag speeltuin groot succes

Op zaterdag 10 juni organiseerde de speeltuin een open
dag. Dat werd een groot succes, waarbij het mooie weer
een handje meehielp. Vele vrijwilligers hebben zich voor
deze dag ingezet en hen wil ik in de eerste plaats hartelijk
bedanken. Ook de mensen die langs gekomen zijn en door
het kopen van lootjes, consumpties, enz. de speeltuin
financieel hebben ondersteund, wil ik bedanken.
Het "rad van avontuur" beleeÍde heel wat avonturen, dit
mede dank zij onze voortreÍÍelijke presentator, de heer A.
Staphorst, die menigeen gelukkig heeÍt gemaakt-met
prachtige cadeaus, waaronder o.m. een crossÍiets en een
opblaasbare rubberboot.
Jeanette Marselje heeÍt voor een groot aantal loslopende
tijgers, poezen, punkers enz. gezorgd met haar prachtige
schminkwerk, waarbij ook enkele volwassenen niet werden
overgeslagen. Die hadden bij de musical "cats" zo op het
podium kunnen stappen!
Veel kinderen hebben met de elektrowagen een ritje door
het Ramplaankwartier gemaakt. De bestuurder moet wel
haast zeeziek en/of draaierig zijn geworden van het vele
rondjes rijden!

verwachti nge n ove rtroÍf e n.

Van de tent die zich op het terrein bevond werd door het
mooie weer niet veel gebruik gemaakt. Even leek het oÍ de

regen de heer Helmus goed gezind zou zijn, doch de
mensen lieten zlch door enkele druppels niet in zijn tent
jagen! De heer Platel, die alles coördineerde en in goede
banen moest lelCen en zelfs midden in de nacht nog
gehaktballen stcnC te braden, zal nu van een verdiende
nachtrust kunnen genieten. De heer Westrus, onze
toezichthouder C,e noE lan in allerlei hoeken en gaten
rommel zal vinCen londanks onze opruimacties) , wens ik
veel sterkte toe brl het cpruimen. En alvast bedankt!
Al met aldenk lk Cal deze dag voor herhaling vatbaar is en
dit zal dan cck gebeuren, want op 16 september
organiseren r.,'ij

saren

met de wijkraad, wederom een groot

Íestijn.

Nieuwe voorzitter gevraagd
De woensdagmiCdag-aci viteiten zijn voorlopig gestaakt
omdat kinderen nu eenmaal bij mooi weer niet graag
binnenspelen, O,,,er een paar maanden hopen wij met deze
activiteiten weer te beg,nnen Dan hoort U nog welvan ons.

Geen rust voor vriiwilligers

De heer Helmus nee:nt aíscheid als voorzitter van het
n de diverse rommelstandjes werd Ílink wat "gerommeld". lk

de meeste "standhouders" mel heel wat minder
';racht huiswaarts zijn gekeerd dan waarmee ze gekomen
Cenk dat

zijn. De vrijwilligers die voor de drank en de hapjes zorgden,
,','erd weinig rust gegund. Vooral de ijsjes vlogen weg,
zcdat er in vliegende vaart nieuwe voorraad gehaald moest
,',:rden. De meneer bij de sapcentriÍuge heeÍt geholpen bij

-:l

vervaardigen van prachtige kunstwerken, die het in
-"=- 2e huiskamer goed zullen doen. Onze charmante

;:::,

rouw voor de ingang heeÍt gezorgd voor een

,I :nCelijke ontvangst. Ook het verkopen

van

sir ppenkaarten ging haar goed aÍ. Dit heeÍt onze stoutste

bestuur van de spee,iuin Wij danken hem voor zijn grote
inzet. Helaas kon h j wegens tijdgebrek zijn voorzitterschap
niet voortzetten !^/11 hopen echter dat hij zich zal blijven
inzetten voor de speeltuin, zij het op een wat lager pitje.
Degenen die belangstelling hebben voor de Íunctie van
voorzitter, kunnen voor inÍormatie contact opnemen met de
heer Helmus. Zijn teleÍoonnummer is: 24 76 39.

Tot slot wil ik U graag nog wijzen op onze in juli te
organiseren vacantieactiviteiten voor kinderen. Een Íolder
over deze activiteiten zal via scholen en peuterspeelzalen
worden verspreid.
Marjolein van Giesse n, secretaris speeltu inbestuur.

Speeltuin Overveen
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wenst iedereen een prettige vakantieperiode!
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DIT IS HET SYMBÍI(IT UÍltln (IERIIEGETIJI(
GEZO]ID TEKKEB BBÍlÍlD
OVERVEEN:
Nu ook: Rollandslaan 33

rr É-ÉrB D e"nDer. Bloemendaalseweg 247

SINDS 1918

Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelijke broodeters?
Als U dicht in de buurt van één van onze Oude Backershuyzen woont
"0AI ZtI U Hfl.EitAÀt tEBÀtil(E['.
HAARLEM:

Ge^ Cronjéstr
I

I

158 annex croissantério

K' :z,ngerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hcog erwoerdststr 45 an nex croissanterie
Grote Houtstr 167 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85
ZANDVOORT:
Tohreg 6
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Isolefende beglazlng
JaarllJks goten achoonmaken
Keukens leveren en Plaateen
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Het gemak vàn de Vlia Credlt Card.

.

C)ptnt tr r«xrr i. 50,- pe r jrrar te n Visl Vtxrrdccl-rekcning bij clc Vcrunigtle Spaarbank, clan beschikt u
m('t('('r) ovcr ecn lrrrnrlig bctrr.rlrnitltlel irr rlc vornr

tlt' Visa Card.
[ )t'zt' i rr'tlitt.rrtl i: nrr'( I i r))ili( tr'n rr, ('l]tJti( l)ut)t( n
(u'nan,an 2().0(X) in Nctlerlanrl) v",.,ii .lc grootste
ttr r,'t'rtkl. LJ, k trnt,.tirlrij rr,r' ovcnr l rnrc bctalcn
zoncltr contant gcltl op z,rk. Urv luncltckcning is
vokktntlc. [:'ri natLrtrrlijk is r.rri' Visa Card gratis
vcrzekcrtl trgcn vcrlics cn/of rlitlital.
v;rn

GÍati. gebrdt Ían EuÍocheques.

Wilt u een

Hode rente op uw 3aldo,

creditcarrd, maar hebt u nog geen Visa

Voordeel-rekening?
Vul clan clc lxrn in, oÍ-b(.I Í)2O- 5205640. I)rrn lirijgt
tr sncl t'cn thridclijkc Ír.rld.'r ovr.r tlc Visa Vtxrrtleclrekcning. D;rarin let:t u prtcics r.r,clkc voorclelcn
er nog mecr aan vast zittcn. Zoals hct onl)cpcrkt
grrtis gcbruik van Eurocheqrres cn cen mogclilkheid «rt 3% rente op urv bctaalrtkcning.
Vxrr persoonlijkc inftrrmrtic bcnt u welkom [;ij elk
kantoo.r van dc Vcrrnigclc S1>arrrbank.
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Principe "Marzotto"
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