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Een plaatje van het buurtfeest van 16 september juist voor het oplaten van de bijna
tweehonderd bontgekleurde ballonnen met hun gele adreskaartjes. Terwijl de
felgekleurde wolk wegtrok naar het oosten bleven de eígenaartjes achter, de beide
benen stevig op de grond. Elk hopend dat de eigen ballon het verst zou komen. De
uitslag van de ballonwedstrijd vindt u in deze krant.
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- MonitorJook
- 63 cm flat square beeldbuis
- Hifi-stereo 2 x 20 Woa
- Hyperconic geluidsweergove
- 60 voorkeuzezenderc
- CTI digital: zuivere kleuren

- Tèíetekst met I pogina's
geheugen

- Scort oonsluiting
- Droodloze
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bediening E6q&;
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KORREKT
radio KORREKT vindt u in Haarlem aan de Leidsevaart
nr. 130 recht achter de Schouwburg. Tel. 023-323 787
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Tuinbouwgebied gered door
gouden daken

Al weer enkele weken geleden hebben B en W een voor onze buurt zeer belangrijk besluit genomen.
Oplettende lezers zal het niet ontgaan zijn dat een deel van tuinbouwgebied in het nieuws was. Na een lange
stilte is tenslotte openlijk toegegeven wat de wijkraad aljaren geleden heeft gesteld: huizen bouwen in het
tuinbouwgebied Noord (dat is de strook tussen de Brr:uwersvaart en de Zijlweg) zal zo duur zijn dat er geen
sprake zou zijn van het oplossen van een deel van de woningnood, maar van het bouwen van zeer dure
woningen, In ons bezwaarschrift hebbenwijdestijds gesproken van huizen met gouden daken. Wij hebben
ons daar óók om díe reden Íel tegen verzet. De politieke partijen hebben dat standpunt toen ook in Íeite
ondersohreven: er zouden alleen huizen in de goedkope sector komen en anders niet. Thans is door de
gemeente vastgesteld dat inderdaad de ontwikkeling van deze bouwlokatie zo duur is dat "voorlopig" van de
plannen zal worden afgezien. Dat betekent dat ook dit deel van het tuinbouwgebied voor dichtbouwen
gespaard zal kunnen blijvenl Uiteraard zijn wij met deze gang van zaken buitengewoon blij.

BEDACÏE

Joke Btarsiaar
Wnnie Berllerna
Bep Heiines

WUKRAAD

Voorzitter Hans den Nils
2e vootzltler Bob Meiilis
Secretaresse Bep Heijnes

Ramphan 9
Penningmeester Quint Mul

BURENHULP

OPPASCENTRALE

Emmie Verbeek 24 17 34

WUKVERPLEGING en
IGuS1,€FENGNG 31 91 90

Maar het ís nu van het srootste belang dat niet de oude,
slechte ontwikkelíng van niets doen en onduidelijkheid
weer de kop opsteekt. Wij vinden dat de gemeente inans
met voortvarendheid een nieuw, resp. aangepast
bestemmingsplan voor het gebied moet ontwikkelen om te
voorkomen dat door een sluipende verloedering de
landschappelijke waarden alsnog verloren gaan. Het is
volstrekt verwerpelijk om, zoals een persbericht
suggereerde, nu maar een paar jaar niets te doen en dan
weer eens verder te zien. De geschiedenis leert al te
duidelijk dat er dan niets meer te zien zal zijn dat het
bekijken waard is.
HdN

Rolemmers

Als u dit leest zijn naar aile waarschijntijkheid de
aangekondigde rolemmers in de buurt aÍgeleverd. Een
massale opkomst bij de voorlichtíngsavond maakte destijds
duidelijk dat er onder de bewoners nogal wat onrust en
onzekerheid over deze nieuwe methode van vuilinzameling
bestond. Door de mensen van de Gemeentereiniging
werden een aantal van de bezwaren uit de weg geruirnd.
Maar voor veel andere werd gezegd: wacht nu eerst maar
even aÍ, u zu[ zien het valt wel mee. Ook werd herhaaldelijk
beloofd dat voor iedereen, die problemen oÍ klachten over
de nieuwe situatie zou hebben, het inÍormatie
teleÍoonnummer, dat in de kranten en op de Íolders heeft
gestaan, open staat!
Wij moeten aannemen dat niet alles van een leien dakje
gaat. Met name met betrekking tot de inzametpunten -het
"witte slippen plan"- is de dienst in onze ogen nogal
willekeurig te werk gegaan. Wij willen u er daarom aan
herinneren bij klachten beslist het genoemde
teleÍoonnummer, t.w. 180160, te bellen. Dit nummer is op
werkdagen tussen I en 12 uur en tussen 13 en 16 uur
bereikbaar.
HdN

2457 44
24 42 69
24 3229

24 54 90
24 17 88
24 32 29

24 60 17

Kanlooruren:
Alle uren:

POLITE
Wiikleam Zuid-west

SPEELTUIN - OVERVEEN "
Cr.oesenstr 5l

32 42 61
Jetta Manrel 24 ZO 76
Mnnre Barltema ?4 42 69

12 21 65

24 63 33

STICHÏNG RAMPLAANKWARTIER
Voorzitler Hans den Nils 24 54 90
Secrelaris-pe nningme e ste r

Bep Heiynes 24 32 29
Ramplaan 9

Verensde Spaaóank. 84 86 96 344
Gironummer bank: SlgO
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Een nieuw hart voor het Rampraankwartier

:=- -.uw hart voor het Ramplaankwartierl Het zal:: ::..Ce lezers opvallen, dat de kop van dit artikel:'::':: rs ais van het..artikel op pagina írrn onze vorigeA .^ -anr Een beiangrijk verschil eclite, :toen stond er een,'::;le(en achter, nu een uitroepteken. O*"ïrr.oarlrg. '= :a^\en aan U. bewoners van het Ramplaankwartíerl 
.

l: 2t September jl. werden op ."À .Ërciaat voor de. : - :ersDr0blemen RamplaaruRollandslaan befegOà-wijki'.::s,,'ergadering het vooronlwerp voor een veranderde
. ='-:erssituatie en de uitslag uar?e daarover gehouden;-:_e1e, besproken met de bewoners. Voor alle zekerheid/,;'l ocor Hans den Nijs er op gewezen, dat ook wanneer-:: 3 an mocht worden aangenomen, over Oe uitvoerin!À= ^ g te zeggen zar ziin; de gemeente besrurt uiteinàeir;'r<:' . ^ u c ja wanneer uitvoering Àogelijk zal zin.- : . ioetichting stetde paut Marselje als lid van de,;'-:erscommissie, dat mel dit plan getracht wordt het.= ;.eidsaspect voor de weggebruikeis, waaronder met-.-: 3oK de voetgangerS, te dienen.

Toch sprong er wel een aantal kritische opmerkingen uit. Zokon het Schoonoordlaan_voorstet maaiweinigen bekoren.Fietsers in twee richtingen_ auto,s aÍleen inrijden en uitrijden
ian99 Oe winketgateiij: neen. De daarbij venarachteproblemen waren toch wel zodanig dat tLver een optossingwerd gezocht bijde kern van de zàat, n.l. het onroiOoànOË
uitzicht door o.a. te hoge Uegroeiinóeni 

'

Ook de parkeervoorstellen kondó niet onverdeeld opsteun rekenen. Begrijperijk, want bewoners van de straatdie vóór de Deka-rÀa.tt tangs toopi,-nelOen geen voortuin
1n 

dqn ruimte scheppen voor e}:tra bt,k.....,..
uvengens bleek geenszins zeker te zijn dat degemeentelijke normsteiling extra parkeerplaatsen eisti-OÀniet direct doenl
Glas en papieöakken op een plaats waar te venrachten isdat auto's er even stoppen (en intuisen het verkeerblokkeren) om te lossen, werd 

"ràn..n, naar decommissie voor een andere plaatsbepaling terugverwezen.Ook zal de verkeerscommissie zich nàg eens moetenbuigen over de vraag oÍ Oe geprolecte]erde oversteek-pÍaatsen werzo veirig zijn en ot àe'veiiilneio ran de Íietsersin de -nu smaller wordende bocht_ *àt .ï i"*"arborgd is.Kortom: er waren- met alle respect uo* nït totale ontwerp-voldoende oÈ en aanmerkingen om de verkeerscommissie
nog eens aan hel werk te zetten en veranderingen teOvenvegen.
Besloten werd tenslotte om mel inachtneming van degevraagde aanpassingen, het plan naar de gemeente doorte zenden.
Opgemerkt wordt daarbij, dat_ mocht de gemeente tot
g^:i:I" t gedeehetíjke urtvoering witten overgaan_ nog eenrnspraakprocedure van gemeentewege zal volgen.
9T .n Uw zegje btijft dJs nog ,og.n-jk.--
B.M.

3:,J;J:r::ï"*rr?'#'.:n berans en het dichtbije eisen

Wiizigingen in ptan

Lcf maar ook kritiek

-::,ret ,roor de pauze een toelíchtingsíase gepland was en:::'-a een discussie, bleken bepaaÉe zakenvoor de ruim
_l 

- t aanwezige wiilbewoners zodanig Àelanqri;f tó zij;,::' : :r ai spoedíg een algemene discus"sie ontspon.':: +aardering werd opgebracht voor het Íeit, dat de. i "- i i.scommissie mel. een compleet plan is get<omenl.-- ::arvoor is verschuldigd ,àn nní"marijke Chabot*"r"t- t,: ,enwerking van de enquete en aan palt frIarse-ijà,= _' ::t 'rervaardigen van de tekening en ja::'3 ::. .ning, daarbij -uiteraard_ gesteunO door de

',.' 
;. ;::i:mrssieleden.

:--: . :.^:en uit het ontwerp konden evenwel niet
=- . -: - : I de onverdeelde instemming van dei:-/,.: l.- -:Eisch, want als bewoner díe vlak voor zijnl*- ='r-:::rngen ziet optreden zut ;e àr anders over.:-_: : _. :.n wijkbewoner die drie straten verderopr,:: - -:: :- ,o wel aanwezige verschil tussen het vanuil

De Blinkert

c :: :-:==- -i ^1,:.-aer om halÍ etf gaan de deuren van
= 
! -..- À:.- .::. u allen open. o, -U 

in de gelegenheid:": : - ,,,, a' '. :: aas-inkopen te doen.

l{aa_s! de verkoop ís er een toterij met een poppenhuis als
hooÍdprijs.
Noteert U vast in Uw agenda................ ZATEHDAG ZENOVEMBER tussen halÍ etf en tiee uur naar de
Blinkert.
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BuurtÍeest

WaarblijftPel?Datwaseenveelgehoordekreetvroegindeochtendvanl6septemberlg8g,dedagvanhet
buurtÍeest. De Íirma perzou om 7 uur,s o.Àienos d.-xrrr.n aÍreveren en opzetten en tegen achten was er

nog geen kraam le bekennen. Het schrikbeeld doemde cp dat er om 10 uur nog geen kramen zouden zijn-er

waren een en viiÍtig kramen besteldl- en dat itotàtutnxomende) koopman gÍti:Yi::l arrncede ziin of haar

spulletjesopdestraat.t"n.nzoumoetenuitsta|len.Uweetdathetzovernietgekomenis'wantPelkwam-zij
het raat- wer. waardoorkan een buurtÍee.i;;;meer misrukken? Juist, dooisrecht weer, bijvoorbeerd een

aanhoudende, druilerige regen. Het leek alsoide weergoden ons rondom halÍ 10 een speldeprik wilden

geven. Het hoosde roioorn-o"t tiidstip u,n-J' "gtn 
Gelukkig bleeÍ het bii deze korte krachtige bui: in de

loop van de dag werd het zelÍs-prettig ronn'ig önr r0 uur Èadden alle amateurkooplieden zich kunnen

installereninhunkramen.Heelwatzoldersenkasten.garagesenschurenwarendelaatstewekenblijkbaar
nagekeken op verhandelbare spulletles

allerlei aanbiedingen. Zo presteerde de Íirma ArtiÍleur het

J* ."n óo"O gevitoe bloembak te verkopen voor 75 losse

;;"1"". 
"En 

Aàn te bedenken dat de cent geen ofÍicieel

Oót"àrrniOO.,l meer is. Toen bleek dat de drie klaargemaakte

ËàÀ." snel verkocht waren, maakte ArtiÍleur er nog snel

twee voor dezelÍde priis bi!' Klasse!

Gezellige sPelleties 
I

I

Rond 12 uur gingen 165 ballonnen voozien van kaartiesl

de lucht in en verdwenen in oosteliike richting uit het zicht'

Bij de kramen was naast het kopen van allerlei zaken nog

,Lài tà beleven. Er kon gespeeld worden met een

.oípri.t.pel en met de versthrikkeliike spiraal' De hele

dag kon gesprongen worden op een luchtkussen en kon

,.i i"Oràici-r tegóeO doen aan eten en drinken. Kinderen

LonOàn zich ooÈ laten schminken en daarnaast in het

Xinderrestaurant iets drinken en hun zelÍgemaakte taarties

;;;1"". VanaÍ 2 uur werden er ook verschillende

àfoiviteiten op de speeltuin georganiseerd' zodal iedereen

gezellig heen en weer kon lopen' Om 4 uur werd het Íeest

àtgesdten en kon een ieder terugkiiken op een geslaagde

dag.

Veel medewerking: bedankt

Natuurlilk willen wij alle vriiwilligers heel.harteliik bedanken

,oài- nirn hulp. Zonder hen ís zo"n dag nooit te
vàrwezenli;Xen. Toch willen wil niet nalaten' onze speciale

dank uit te sPreken aan:

veriotgingthuis de Blinkerl, voor het aÍstaan van de

pottertióspraat; de Íirma Artiíleur voor het gratis vezorgen

uan oé bbemstukies en het lenen van de aanhangwagen

.làn Oe Mooy voorhet uitlenen van een T'V'{oestel en eer

ÉiiJr"g. a"n oe walkman, de priis voor de ballonwedstriid

Èurn É"tt*a voor het beschikbaar stellen van haar keuken

JeanetteMarseljevoorhetschminken;PeterenMargol
Valster voor stroomlevering; Frits Korving voor alle hand- et

,prnài.nttun, die hii attiid weer met grote bereidwilligheic

,bàr, ont verricht; Martin Piinaker voor het lenen van z'r

"ànn"ng"t, 
de Beatrix-school voor het lenen van he

meubilair; John van Riessen voor het lenen van he

Het aantrekkelijke van een rommelmarkt is' dat wat voor de

een veel van ziin waarde verloren heeÍt voor een ander nog

wàarAevot kan ziin. De priizen waren over het algemeen

n."L q"rrtigd, iodat geld bijna geen rol behoefcie te

.p.rtitll oJ.ans.haÍ. be verkoop van oud glaswerk van

het Botanisch Museum van de Universiteit van Amsterdam

is ook weer goed gelopen. Een deel van de .oPb.leng:]
daarvan komt ten goede van de wiikraad' De winkeliers in

onze wijk speelden ook heel leuk in op het buurtÍeest door
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computerspel en voorts alle vrijwilligers die zich de hele dag
met veel enthousiasme voor het Íeest hebben ingezet.
Nadat op deze wijze weer gebleken was dat vele handen

......-
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licht werk maken, was de Ramplaan tegen zes uur weer
schoon en leeg.
ï.R.
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IIIT IS HEÏ SÏMBÍlÍlI UÍlÍ)R ÍIEBDEGELIJK
GEZOI{D TEKKER BBÍ}ÍID

OVERVEEN:
Nleuwe DJember, Bloemendaalseweg 247 Nu ook: Rollandslaan 33
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slNDs 19í I
Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike broodeters?
Als U dicht rn de buurl van éen !a- :-ze C:de Backershuyzen woont

''OAX ZIÍ U HELEiIAAT TEBÀXI(EH''
HAARLEM: HEEMSTEDE:
Gen. Cronjéstr 158 annex croissantérie Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan I SANTPOORT:
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie Bloemendaalsestraatweg 85
Grote Houtstr 167 annex croissanterie ZANDVOORT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie Tohrveg 6

Bakker Van Der Vooren naaxr ran lrage eters - grage eteÍs
Dc rorp ..n lrlcl:

UA]I DEB YOOREH HOE EEH SHEETJE!

Wffiffi#ffi
HAARLEM SCHOON

YOOR GROOI EN KIE/N

JONG

EN

àDI,TINISTRÀTTES EN

BELÀSTINGÀDVTES

Aonnas & KrErr

Tuindorplaan 1

201 5 ET Haarlem
Te}. 023-245693

OUD

ADVIES GROEP B.V.
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Zaterdag 7 oktober is de prijs voor de verst gekomen ballon,een walkman, uitgereikt aan Sandra Ràosen van de.crenzkade. Haar ballon was terechtgekomen in Rahden in
;Vest Duitsland, een plaats nog een siuk vooóij Osnabnlck.riog eens geÍelíciteerd, Sandrà.*eel ver kwamen ook de ballonnen van Wouter Schenk en\Yesley Sussenbach, die beiden wonen in de Lambrecht

Ballonwedstriid

Sandra Hoosen haalt Rahden (D)

Nieuwe mensen gevraagd

van Dareraan. De baflon van wouter kwam in HordorÍ terecht,

"n 9ig van Westey in Varret. Wi; ÀeJOen echt onze
aardrijkskunde even moeten opÍrissen.

Y"n.99 165 opgelaten ballonnen werden in totaat maar
twaatí kaartjes terugontvangen: zes uit West Duitsland en
zes uit Nederland.
T.R.

Afscheid Lex van de Horn

'de vergadering van 5 juni 1gg5 werd Lex van de Horn,
-et drie anderen, als nieuw lid van de wijkraad begroet. En. de vergadering van 7 september moesl híj ons, na zich
-eer dan vier jaar voor de beiangen van de wijk te hebben
-Qezet, de mededeling doen, dat hij zich onder meer om
;ezondheidsredenen uit de raad moest terugtrekken. Dat- Cit besluil moest nemen wordt uiteraard ten zeerste door
:-s betreurd. Graag willen wij ook langs deze weg Lex
::oanken voor al datgene dat hij als wijkraadslid heeft
g+daan. Wij hebben hem in deze vier jaar niet alleen als een
l:egewijd medewerker, maar ook als een pretlig mens leren
í e nnen. Helemaal verliezen doen wij Lex niet. Zijn
ceelneming an de verkeerscommissie wil hij namelijk
,:o(zetten. Het Spreekt vanzelÍ dat wij dit erg op prijs
<':llon

Het vertrek van Lex betekent dat de wíjkraad toenemend
behoefte heeÍt aan aanvuiling en fris bÍoed. Wij hebben dat
al eerder onder uw aandacht gebracht. Volgend jaar zullen
verkiezingen voor een nieuwe raad moeten worden
gehouden, de tijd begint dus te dringen. Er moeten
mensen genoeg in de buurt zijn, díe vocrtreÍÍelijk delen van
het wíjkraadswerk zouden kunnen ovenremen, zij hebben
zich alleen tot heden níet aangemeld. ln de iomende
maanden zullen wij aktieí rondgaan om nieuwe mensen te
werven, in het Kerstnummer zullen wíj daarop uitvoerig
terugkomen.
Denkt u er alvasl maar over na, er moet op korte termiin iets
gebeuren.
De Wiftraad
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KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEBDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.

Deze mogelijkheid wordt u geboden door de unie lnkoop combinatie'

Reeds 26 laar een cegr';ol

Voor inlichtinge ^ U.l.C. Julianalaan 1oB

201 5 JV Overveen. Tel. 27 11 1B

onthoudt één ding
voor k*'aliteil haring

naar:

PHILIP KORVING & Z\
Ramplaan 4-1 Teieioon 923 - l-li 1 31

=,.,
LcC - en zink\,^/erken
Dakcecekkingen
Daklsclah e s
Gas - en !^/aterinstallaties
Centraie verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,

*l-n€d Cap"

l«anscn
Waag 'íiÈ*i\€ÍÉofHe

Ozn
ÀloorderTuÉqdaan 54
2O15 HL F|aarbrn
Tebíocír AZ3-N844

HAPPY'S BITTTÍDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen Teleíoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

d€ íao in

emand jarig,

g es laagd,
zcveel laar getrouwd
ci zomaar aardig?

Nu nret meer vool'

ieder cadeautle

Romptoon 62
ó
E

Pt1

groente.fruit
noke r
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Speeltuinvereniging Overveen

fifr

Vrijwilligers

Vriywilligers zijn bij ons nog steeds van harte welkom. Wij
hebben diverse "vakatures,,. Zo zoeken wij nog steeds een
voorzitter voor het speeltuinbestuur en mensen die het
leuk virrden orn aktiviteiten te organiseren en/oÍ uit te
voeren. Voorcat le er erg in hebt, staan de feestdagen weer
voor de deur en daar wiilen wij natuurlijk graag aandacht aan
besteden. Wij wrilen als speeltuinbestuur en
aktivrtertencommissie er voor zorgen dat er in deze wijk wat
te beleven valt voor kinderen en natuurlijk ook voor
volwassenen.

Clubgebou\iv

Er zijn nog diverse avonden van de week vrij in het
clubgebouw die benut zouden kunnen worden voor
cursussen, ontspanning, etc. Wanneer U hier als vrijwilliger
aan mee wíll werken bel dan de l.leer F. Helmus, tel.
247639.

Wist U dat U de ruimte ook kunt huren voor privé gebruik?
Te denken valt dan bijv aan een familie_reunie,
kinderfeestje, etc. Uíteraard zijn hier wel bepaalde
voorwaarden aan ve rbo nde n betreÍÍende o. a.geluidsoverlast. Dit alles js vastgelegd in een
verhuurcontract. Voor inÍormatie kunt U de Heer platel
bellen, 1eI.310165
Maqolein van Giessen, secretaris speeituinbestuur.

65 jaar getrouwd!

Knutselgroep

Mevrouw Platel wil graag een knutselclub beginnen voor
kinderen tussen de 6 en 10 jaar op de woensdag van 14 tot16 uur 1 x ín de '14 dagen. Je kunt je opgeven oÍ inÍormatie
vragen bij: Mevrouw platel, Klarenbeekitraat 61 rd, 20.Í3
ZE Haarlem, tet. 3101 65.

Op 22 oktober waren de heer en mevrouw Stam 65 jaar
getrouwd en op de 23e werd dit buÍtengewone jubileum
met een groot Íeest gevierd in de Blinkert, waar het
echtpaar woont. Een wijkraadslid was bij deze viering
aanwezig, ten einde, onder het overhandigen ,an eei
doos bonbons, namens de raad haar gelukwensen aan te
breden. Ook op deze plaats worden Oé neer en mevrouw
Stam nog eens van harte geÍeliciteerd. De wijkraad wenst
hen nog vele gezonde en gituXt<ige jaren.
Hed.

I

Peutergym

Eínd.. September zijn_we begonnen met peutergym. Die
wordt gege"ven door Emmy Ramakers. Zij'is bedóLld voor
kinderen van Z tot 4 jaar. Door middeí van speiletjes,
verhaaltjes en muziek worden de peuters tot bewegen
gestimuleerd en dít gaat heet leukt Wij hebben n, ti..groepen van acht gevormd en er staan ahueer wat peuters
?p 9ï wachilijst. Zijn er nog meer kteine sportievetingen
die belangstelling hebben? Bíj genoeg interesse zouden
ïe .n9q een groep kunnen vormen. Voor informatie:
Marjolein van Giessen, Lambrecht van Dalelaan 51, tel.247896.



kom tennissen
in de Fablohal

in het RomPloon-
kwortier

A.Thoolen ir B.V
M orcel isvoortpad
Hoorlem

21, 1,2 1A

mBlo

%rtíf [tur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Rampiaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

wacht niet tot morgen anders kan j-k

het vandaag niet bezorgen.

Drog isterij-Parf u m e ri e

BAKKER

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wljk en Marlnehospltaal

voor BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZORGING
PARFUMERIEEN

deposltalre: ROC
LANCOME

MARBEBT
en vele andefe

@uÈe LuÍfet
karr &
rpaclalltcltcnwlnkcltf r

Bfoamsndaalsowcg 267
Ovcrvecn
rsl.023-260732

!e

. Belgische Leonidas bonbons

. MövenPick ijs

. Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en barbecuesauzen

uit eigen keuken
E
o
o

VanaÍ I 25.- gratis thuisbezorgd
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Van hondedrol naar paardehoop

Van kwaad tot erger?

Het lijkt erop dat de aktie om de overlast van de hondepoep
te verminderen binnenkort een veelomvattend vervolg zal
rnoeten krijgen. Toenemend maken ruiters er de laatste tijd
blijkbaar een gewoonte van om niet op de rijweg, zoals het
hoort volgens het wegenverkeersreglement, maar op de
trottoirs te gaan lopen. Bijgaande Íoto,s geven een tamelijk
duidelijk bewijs van deze verkeerde ontwikkeling. Nièt
alleen verkeerd omdat de stoep voor dit soort verkeer niet

Kruisvereniging en Dienstencentra
r sanenrrryed<ing organiseren de Kruisvereniging Haarleme- :: Stichting Dienstencentra Zuid-Kennemerland

:i.r rs - s s È: "c ntspannen bewegen voor mensen vanaÍ S5
=a

=.,e i,'s-s .evat tien lessen van 11lZ uur. Wekelijks wordt: --È:- :: .:: j-., er L'e koSten bedragen Í112.S0 vOOr de

'vr3' :É:' -':.-a: : of opgave voor één van de:_':::s:- .--i u contact opnemen met de
'.^, s',:..- : ^-: :-aa- :- aÍd lvlBvO, Kenaupark .Í5-1 7, tel.

bedoeld is, maar ook omdat de uitwerpselen van een paard
nog aanzienlijk groter zíjn dan die van een hond. Wij
moelen aannemen dat de gemeente de hiervoor
benodlgde wel heel grote zakken niet ter beschikking zal
stellen.
Wij hopen dat een en ander bij een incident zat btiiven en
dat de desbetreffende ruiters hun leven zullen beteren.
HdN

Beste cliënten en buurtbewoners

Na een gezellige dag met veel belangstelling op het
buurtÍeest, hebben wij veel prijsvraagÍormulieren en
kleurplaten retour gekregen.
Het was ontzetlend moeilijk om de winnaars aan te wijzen,
vooral bij de ingeleverde kleurplaten.
Alle prijswinnaars, díe bij dezen van harte worden
gelukgewenst, krijgen persoonlijk bericht.

Verenlgde Spaarbank Ramplaan
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nD. van der {ind.n & Z"
Atnncmarl v.n íaatauÍaöa. ondoàoudr.

an nlaryborrrraÍlan

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
DakreparatleB
Estlk vloeren leggen
FonÉca bladen en kaeten
Garagee bouuen
Houtdraalwerk
Isolerende beglazLng
ilaarllJka goten gchoonrnaken

Xeukens leveren en plaataen
Lambrlaerlngen naken
Itleteelwerk
Nletme aloÈen inzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook noelllJk serk
Rlolerlng vernleuwen/ontstoppen
Schoqrsteenvegen
fegelwerk
Ultbtkken van voeguerk
Voegen van gevels
líandbetlnrnerlngen./wandlsoI at 1e
X met kerstmla werken we nlet
IJZeren konatruktles
Soldera leoleren

Hradrlk Roourlon 25
2O|SJM Hmrlonr
T.l. 023 - 2a t3 t0

Wotrgruht eS rd.
2Ot3ZN Hmrlrrn

Td. m3 - 3l ,C.14

N OACH
PA||XATDETTEnSBEDRtIf

Yoor: holetic
Rcparatir
Rcnovetic

llicuwbouw

G. dc Yricr - Prin*n Eolrcrt 50rt - 20ll HC lleerlcm - Ict. 02il.310il3l
J.H.Xcytr - GesthuissingcllS - 2011DP Harlcm - T:1.023.312028

UW FIJNBAKKER

Nagtzaamstraat12 - te|.354902
v.Zeggelenploin95 - tel.350700
Engelenburg 78 - te|.353437
Ramplaan52 - te|.241053
Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged.Herensingel6 - tel.358441

HetjuisteADRES voor al uw

Garen en Voering
Band en Ritsen

lVlanchetten en Boonden
Krriestukken

Eastiek

ennog

veel meer !

. BouchierP

RÀMPIÀAN 48 TELEFOON 242482
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Het gemal vrn d€ Vlsa CÍedlt Card.

Optnt tr vooÍ f. 5O,- pcr jaar ce n \/isa Voordecl-re-
ke ning hij rlr Vcr,-'nigtlc Spaarbirnk, clan beschikt u

m('t(,cr) ov('r cclt hxnrliH bctrtllntitklcl irr clt vont]
r,.rrr tlt' Visrr flard.
[)r zt',rt',litt.rr,l is rnrt {i n)ilj(\'n ilr.(.lrtJti('l)unt(.n
{uarn,rn 2O.0(X) in Ncrk,rlanrl} venrit dc Í{rootstL.
trr \Í('rrl(1. IJ,kuÍ)t rtr!l)i]r]N ovL'nll rncc l)ctillrn
zonclcr tlontirrit gelLl op zirk. [Jrv hlncltckcning is

volckrrnclc. ['-n rrattrtrrlrlk is rnl, Visa Carrl gratis

vcrzekcrcl tcgcn vcrlits r:n/of tliclit.rl.

Gazelle

$ Juncker

Vesting

Gaatit tebruil Yao Eur@heques-

Wilt u een creditcard, maar hebt u nog geen Visa
Voordeel-rekening?

Vtrl clan tlc lxrn in, oflx'i í)2o- 5205640. I)un krijg-t

tr sncl t'cn duidchjkc tirldcr ovcr tlc Visr Vrortlccl-
rckcning. Daarin lct'st u prtcics u,clkc voorck:ltn
er n()g Fletrr aan vast zittcn. Zoals hct onbcpcrkt
gratis gcbnrik van Euro<-heques cn crn mogclijk-
heid «rt 3% rente op tns bt'taalrckcning.
Vxrr grersoonli.lkc in(rrm;rtic bcnt u welkom bij clk
kantoor van de \t'rcni{dc Splirrbank.

Hode rente op uw 5àldo.

r------- --------- t
DE VISA VOOIIDEI]L-REKENING
I.t, ntr rr il ik .rlles rrttcrt ovt t ,l. urrr.l, l, n vrrr rlc Vit.r
V,,rr.lrt l rt kt rring.

Nrrnr

Srrrrt

De\6renigde Spaarbankdoet meer voor de particulier g-

l)ostcode- l)lrrts

l)t'ze lx» strrrtn n.r.rr
Vt rcni*rle Slr.r.rrlrrrrl. Àrtr*rrrr L rrr»rn, r {í ll. lt X x t l'À /\nr\r(.rrl.trn.
lien F\tzegrl is nitr rxxli* t, kunr ,n'\ ,!'k lil[1r] {ll(}-:2(};li{o

VCCR I:-'. D:SKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN lcc.c SERVÍGE, ROLLAHD
['1iF-R f ,'i.i -rAr-'-: EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
O ,Q[PÀQÀTiES
. ALLE I,,IATEIJ B.AI'JDEN
O CNDEQDELEN
. TCEEE}]CREN

ook voo. -rlle sccrten Philips gloeilomryn,
l-.L.- bur zen en elektro-moteriool

A.G. DE IJAAS RAfu1PLAAN 46 TEL.24 05 53

LICHI KRACHÍ BEVEILIG!I,I(;S. EN

NOO)SI Ii?OMINSTALLATIES

[,IEEI' REGEL BESTURINGS- EN

GELiIIDSÍiCrilllEK

» C. STAPEL ««

EL-[KTROTECI-1NIËK

mannenmode

Principe "Níarzotto"
Bailey's - McGregor -

New Boxer en
diverse accessoires

--{ l-PAI'IEËL. EN IíASTEOUW

ELE KTRONI KA

RDING

Letndert flee;zslraat 106

2015 Jï Haarlem

Teleíoon 02'l . 24 50 r1

)) FFK END. I NSTA LLATEUB(
{l

-ll..-
r OOK REPARAT I E T

'STOFZUIGEiIS/RADIOTe Tv/VIDEO ENZ. i

o.a.

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GC OVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60


