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Tradibneel op het kerstnummer een winterse prent. Het Brouwerskolkje. ln betere
tijden, zou je geneigd zijn te denken, toen er nog winters waren. We moeten voor
winterfoto's steeds meer op oude opnamen terugvallen. Vorig jaar in het geheel geen
sneeuw, ook geen schaatsijs. Niet iedereen zal naar echt winterweer verlangen, dat
spreekt vanzelf. Maar de wijkraad zou toch nog wel eens een ouderwets
schaatsfeest op de Kolk willen organiseren en hoopt dat het er dit jaar weer eens van
komt. Zou het winter worden en heeft u problemen, dan is er altijd de
Burenhulporganisatie die u helpen kan, voor telefoonnummers, zie pagina 3.
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- Monito r-look
- 63 cm flct square bee/dburs
- Hift-stereo 2 x 20 Wod
- H^ypenso nic geluidsweergoye
- 60 voorkeuzezenderc
- CTI digital: zuivere kleuren

- ïeletekst met 8 pogino,s
geheugen

- Scort oansluiting
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ÍqdioK,RREKT
radio KORREKT vindt u in Haarlem aan de Leidsevaart
nr. 130 recht achter de Schourburg. Tet. OZT-J\ATBl

Voon informatie en demonsrratie:



(\\_\- De tien ziin vol ! !

-aa: de wijkraad de tien jaar,zo vroeg ik vorig jaar om deze tijd. Welnu, we hebben het

;:^aaO nis een van de weinige wijkraden van Haarlem hebben wij tien jaar aan één

s:-.i cs belangen van de buurtbewoners proberen te dienen en de gemeente onze en uw

3en ovér allerlei zaken doorgegeven. Niet altijd met evenveel succes, dat moet

,,,:-:e^ toegegeven, maar als we de balans van tien jaar opmaken, dan heb ik er weinig
-.le:e mee om te konkluderen dat het bestaan van een wijkraad van groot nut is

:=,,,eest. Ook voor een buurt als de onze, waarvan menigeen wellicht zou denken dat er

;eer problemen zijn. Verschillende artikelen in dit nummer getuigen van het tegendeel.

3:vendien is het natuurlijk zo dat een wijkraad er niet alleen is voor de problemen, maar

3:( voor de leuke dingen in een buurt. Ook daarvan getuigen diverse stukken in dit
- -.n mer.
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Vorig jaar heb ik ook geschreven dat voor een aantal
leden van de wijkraad de periode erop zat. Deze mensen
zitten er nu nog. Maar niet lang meer! ln de loop van
1990, in juni oÍ september, zullen er verkiezingen voor
een nieuwe ploeg worden gehouden. Voor die nieuwe
wijkraad hebben zich nu enkele belangstellenden
opgegeven. Een paar leden van de oude club zullen voor
de kontinuiïeit zorgen, twee wellicht dríe nieuwe leden
zutlen tot de groep toetreden, dat brengt het totaal op
zeven oÍ acht.

Dat is een begin, maar het ls te weinig.

Voor een goede spreiding van de werkzaamheden is het

nodig dat er nog enkelen bijkomen, zodat iedereen
inderdaad niet meer dan één oÍ twee avorden per maand

aan het werk hoeít te besteden. De huidige én de
toekomstige wijkraadsleden zullen de komende weken in
hun kennissenkring werven. Als u denkt dat u vergeten
wordt, bel mij dan ! Denk in geen geval dat het werk te
moeilijk is voor u oÍ te veeltijd zal vergen. ledereen heeÍt
steeds zijn eigen plekje gevonden de aÍgelopen iaren.
Mensen met veeltiid doen veel, heett iemand weinig tiid,
dan heeft hij (of zíj, dat spreekt!) een kleinere taak. Denkt

u: "lk heb geen zin in dat gepraat, ik doe liever iets", kom

dan vooral. Er is een groot gebrek aan mensen, die aÍ en
toe de handen uit de rnouwen willen steken bij het op- en
aítuigen van de kerstboom, wie weet een schaatsÍeest
begeleiden, de buurtÍeesten enzovoort.

Ken n ismakingsbiieenkomst

Op 15 Íebruarl zal er een inlormele bijeenkomst van

oude en toekomstige leden worden gehouden om zo
eens te lalen zien en horen wat het werk eigenliik
inhoudt. ledereen, die dat leuk vindt, is van harte welkom
op deze avond, die zal worden gehouden in het
clubgebouw van de speeltuin aan de Croesenstraat.

vervolg op pagina 5
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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 begriPl

Voor inlichtingen U.l.C. Julianalaan 1oB

2015 JV Overveen. Tel.27 l1 18

onthoudt één ding
voor ku'aliteit haring

naar:

PHTLIP KORVING & ZN
Ramplaan 4-1 Telefoon 023 '212133

--1J

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Centr:ale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. i nstallaties,
gashaarden, boilers,
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Ozn
l.loorder Tr-ndordaan 54
2O15 HL l-laartem
Teleloclr UZ3-742344

HAPPY'g EIIRTI{DAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249

Nu ook Zeeweg zlekenhuis, tJmuiden

de stad in;

lemand iarig,
geslaagd,
zoveel iaar getrouwd,

oÍ zomaar aardig?
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Èàfo* rH HrBeí, wíj gaan er deze keer van 0it dat
rebn ran rr op die avond belangstelling zullen laten

4,il wbn ïar u zeg k dan mk: tot 15 februari,
rrail íï* riarreírs de wijkraad wens ik iedereen een

gezond en gelukkig 1990 ! !

Een nieuw hart
voor het Ramplaankwartier?

: := ,=.3adering van 2l september in het Kerkelijk
I = 

-:'- .. zijn er enkele suggesties aangaande hót-:: "::steide verkeersplan gedaan. Een van deze was
: - :-.,ele gespecialiseerde organisaties om commentaar:: ,ezoeken. Naar aanleiding daarvan is er in de week
:: a'na contact gezocht met de ENFB (Eerste
',=:erlandse Fietsersbond) en de Voetgangersbond.
3: 3e crganisaties hebben het plan uitvoerig bestudeerd:^ 'ocrstellen gedaan die in de nieuwe versie zijn
::;enomen. Het gaat in deze om enkele zinvolle
:a-cassingen. Het plan als zodanig is door beide
:';anisaties aanvaard. Ook zijn de opmerkingen die: :.'s de vergadering naar voren zijn gebracht in de- :-r',e versie verwerkt. De bedoeling is, dat het voorstel-- :c li:rte termijn naar de gemeente gaat. Wij houden U:: :e .:ogtel

Aangeboden: een kerstboom

l:rr Ci"t;aar lukte het de intussen traditionele wijkkerst-
:': rn ,,,3or extra gezelligheid in de buurt te laten zorgen.
l: gemeente heeÍt geen geld voor deze wijkboom zodat*. Ce aÍgelopen jaren om bijdragen hebben moeten
-:-C eÍl

) e lu idige prachtige boom werd geheel gratis
aa^geboden en geplaatst door de Íirma ArtiÍleur.
-'::itiegetrouw zorgt Korving voor de stroom. Namens:: :uurt bedanken wij beide Íirma,s hartelijk voor deze
;: ^ereuze geste

Gift

Ile wilkraad ontving een gift: H.L. maakte ons Í 2S.- over,
lartelift dank.

I
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Speeltuinvereniging Overveen

Kerststukjes maken

Op woensdag 20 december kunnen de kinderen in onze
wijk van 14.00 tot 16.00 uur een kerststukje komen
maken. Neem zelÍ een bakje mee waar een ronde oase in
past. De kosten bedragen í 4,-- voor leden en f S,- voor
niet-leden.

Collecte

Wij willen de bewoners van onze wijk hartelijk bedanken
voor hun gulle bijdrage aan de coilecte. Wij hadden dit jaar
een recordopbrengst van rondom de f 1200,- !

Fantastisch!!!
Marjolein van Giessen, secretaris speeltuinbestuur

Wij denken aan mensen (dierenvrienden en
-vriendinnen) die veel vrije tijd hebben en deze tijd nuttig
willen besteden. Dan bent U bij ons op het goede aOres,
want het is goed toeven tussen onze dieren: vijf geiten,
vier kippen, vier pauwen en twee konijnen. We nèOben
vooral mensen nodig voor de verzorging van de
boerderij, zoals voor het schoonmaken van dL hokken,
het vegen binnen en buiten, enz. enz. Er is altild wel wai
te doen met zo'n levende have. Wílt U ons komen
helpen? Neemt U dan even contact op met Otga
Zonneveld, beheerder dierenboerderij, Hendr-ik
Roozenlaan 30, teleÍoon 24 63 94.

Dierenboerderij "De Croesen hoeve"
vraagt vrijwilligers

Rampertie

Oppas gevraagd m.i.v. íebruari voor twee kinderen van
vier en vijÍ jaar, op maandag en donderdag van '12.00 Um
16.30 uur. TeleÍoon: 24 19 15.
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WIJNHANDEL SEDERT 1987

* specielist in wijnen en gedistilleerd

'rPart5rsenioe en adviezen

*al uwbestellingen gratis aan huis

Bloemendaalseweg,?fiL- 2051GO Overyeen ' tel (023)'262294

opasfoto'sofotol«opieëno
oportret foto's' reportagps .

FOÏOOO§TERBAA}I
De Ruyter vqeg 22, 2014 AV FIaarlem,

telefoon023-247060
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VABKENS- EN KALFSVLEES

EN NIET TE VERGETEN OilZE

BEKROOI'tt]E BAUWE- GE-

KOOKTE. EN LEVEBWOBST :

SLAGERIJ SCHAAPER
Bl IPLIII 38 BllSLEI TBL A'8lel

LET OP !

den Hollunder

TEVENS
HOOGWERKERVEHHUUR SCHALKWIJKERSTRAAT 29 2033 JC HAARLEM TELEFOON 023'356812

SCHILDERWERKEN B,V.
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" Honden, Honden, er is in tien seconden
zo tien kilo stront gevonden".

7

meer dan 300 drollen per week minder op de stoepen en
in de plantsoenen liggen dan voor de aktielTussen
november vorig jaar en juli 89 is door de gemeente niet
geteld, men is dat pas weer gaan doen nadat wijdaarom
hedden gevraagd! De grote toename van september naar
oktober dit jaar is veroozaakt dmrdat er in de Hospeslaan
een kastje werd geplaatst, zoals bij het koeiepad, waaruit
men de gratis zakjes kan wegnemen. De gemakkelijke
beschikbaarheid van zakjes blijkt een grote stimulans te
zijn om de poep zetÍ even op te ruimen.

Hoopgevende resultaten

Hoe dan ook, bovenstaande getallen, ons door de
gemeentereiniging veístrekt, laten duidelijk zien, dat er
steeds meer mensen bereid zijn de poep van hun
honden rnet behulp van zakjes op te ruimen. Wij kunnen
dan ook redelijkenrijs verwachten dat inderdaad de
straten van onze wijk langzaam aan van hondepoep
worden bevrijd. De wijkraad heeÍt van het begin aÍ aan
gepoogd om iedere hondenbezitter op zijn eigen
verantwoordelijkheid aan te spreken, zonder direct aan
sancties of boeten te denken. Deze aanpak lijkt nu een
succes te worden, waardoor contínuering en
intensivering van de actie gerechtvaardigd l'rjkt. Wilgaan
de komende tijd dan ook proberen Om in intensiever

- r .: 'eirein in een van de nieuwe liedjes van "Kinderen
, ::' K nderen"
: ,il weer eens dat hondepoep een wijdverbreid
:':cieem is. Het lijkt er echter op dat wij met elkaar op de
;:eCe weg zijn. Na enige tijd stitte kunnen wij U nu
-ane ijk een verheugend verslag doen. Eindetijk hebben
,t i,an de gemeentereiniging wat cijÍers gekregen over^:: verloop van de actie, gemeten aan de hand van het
aantal gebruikte hondepoepzakjes, die immers na
;:bruik in de daartoe geplaatste emmers worden
;eCeponeerd. Welnu, die zakjes worden door de
:etrokken ophaaldienst weketijks geteld. Soms was er
,,,e1 eens pessimisme over het slagen van de actie, maar
er blijkt wel degelijk, zoats bijgaand overzicht taat zien,
e e n opgaande lijn in het gebruik van deze
^ cndepoepzakjes te zitten:

oktober
november

juli 89
augustus 89
september 89
oktober 89

48 zakjes per week
36

160
130
145
275

88
88

Deze cijÍers houden in dat per week op het ogenbtijk

Vervolg op pagina 9
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9,L-. ,o,., der {ind"n & Z"
Alr roqlrt van ratlturltlà. oadorhoudr'

ln n,owbourrrarktn

lllrangen van ranen en deuren

Eetoruerk
Constructlewerk
DalcreparatleB
Eatlk vloeren leggen

Foralca bladen en kaaten
Garagea bor.uen

Boutdraalwerk
Icolefende beglazlng
ilaarllJka goten echoonrneken

Xeukeng leveren en Plaatlen
Lanbrlaerlngen rnaken

liletgelwerk
Nleuwe aloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook rrcel1lJk serk
Rlolerlng vernlèrren/ontetoppen
Schooreteenvegen
Tegelwerk
Ultbtkken van voeguerk
Voegen'van gevels
tíandbeÈlnmerlngeyr,/wandl so 1at 1e

X met kerstrnla uerken re nlet
IJzeren konstrul(tleg
So1dere laoleren

Hrodrlk Roorrolon 25

2Ol3JM Hmrlrm
T.l. 023 - 2. t3 16

Wrtrgr*ht Elrd.
2Ol3ZN Hrerbm

T.l. 0í13 - 3l ,Carf

N OACH

? xxErDExrEn$EDRUÍ

Voor: bolilic
lc?erttic
lcnovetic
llianwbouw

G. do Yricl - Prinrcn Solrcrk 30rr - 2Oíl l{C lleerhrn - fal 011'310231

t.H.l{cycr - GerthuisingcllS - 2012DP lleerhm - Ï.1.021'3120ll

Nagtzaamstraat12 - tsl 354902

v. Zeggelenplain 95 - t41.350700

Engelenburg 78 - te|.353437

Ramplaan 52 - l3l. 241053

WinkBlcentrum Amstordamstraal

Ged.Herensingol6 - 1e1.358441

UW FIJNBAKKER

Het juiste ADRES v(x)r al uw

Garen en Voering
Band en Ritsen

Manchetten en Boorrlen
I(rriestukhen

Hastiek

ennog

veel meer !

P. Bouchier

RAMPIÀAN 48 TE-EFOON 24242



: ;-:: -.: :; gemeente alle hondenbezitters nog eens:n : : _ - . :e vragen de uitwerpselen van huhn dieöare
: -, : ;'a -s cC te ruimen.

-. -=" -:rdepoepprobleem in ons overvolle Nedertand!':::: Sroter wordt, kan iedereen regelmatig uit de:-l: ris pers vernemen. Een toenemend aantal
l:-:erten gaat straÍfere maatregelen nemen dan.::'^:en ln de Verenígde Staten gaat men nog veel..'.et Daar staat honderd dollar boete op een niei
::;eruimde drol. Wij hopen in onze wijk te kunnen laten: tn dat betrokkenheid van de hondenbezitters zelÍ.: Joende ís om dit probleem zo etÍectief aan te pakken,
:ai er geen boeten nodig zullen zijn.

B lijf meewerken

Bovenstaandé cijÍers zijn natuurlijk verheugend, maar het
probleem is uiteraard nog lang niet opgelost. ln enkele
straten van de wijk is er weliswaar een vórschil merkbaar,
maar het kan nog veel beter. Er zijn nog straten waarin je

i -. 1 
=- 

, :. caEina 7

Ramplaankwartier kindvriendel ij k,l

Hoezo?

I

op je tenen moet topen. Bij voorbeeld bíj het plantsoentje
voor de Dekamar,rt dat in toenemende mate weer als
hondetoilet wordt gebruikt

He
dorp
d rik Kinderen móeten spelen

ook

he de bal

Wijwillen U daarom rogmaals dringend vragen aan deze
actie mee te werken. Als U zelí een hond hebt, haal dan
het beschikbare materiaal (niet alleen zakjes, maar ook
schepjes zijn nog GRATIS verkrijgbaar) at OilOe hieronder
vermelde adressen, of bij het begin van het koeiepad. AlsU zelÍ geen hond hebt, kunt U meehelpen door
hondenbezitters in uw omgeving te vragen de'poep van
hun hond op te ruimen
Laten wij ernaar streven dat binnenkort het aantal
opvangemmers te klein blijkt te zijn, zodat het rndig wordt
de gemeente om meer te vragen! Laten wij ooÈ ln de
komende winter proberen met z1jn allen onze wijk schoon
te krijgen en te houden.
A.M.Ch.

l9r^":tr_n' Annemarijke Chabot, Ftamplaan 53, telefoon
24 60 05 en
Paula Bremmers, Ramplaan 60, teleÍoon 24 Og Sg.

D

ix had er tneens genoeg van en ik zal U vertellen wààrvan
""'e lo n onder U kennen het Ramplaankwa nog U it dertie

je als ouder niet rustig aan de thee, dus vraag je de
kinderen maar dichter in de buurt te blijven. De laatste
mogelijkheid is een garagepleintje tussen de huizen,
maar de stalen garagedeuren, die, per ongeluk (want hei
is ze goed ingeprent) geraakt worden, ku-nnen daar niet
tegen. En een bal in de tuin is ook niet prettig. Dus
worden ze daar ook steeds weggestuurO. lt<zàt Oen
opgegroeid in deze buurt, ideaat voor volwassenen en
ideaal voor kinderen. Daarom ben ik hier weer gaan
wonen, maar dat ideaal voor kinderen staat inmiddelJflink
tussen haakjes. Hun plekje is wel heelklein geworden.

jaren vijft ig. To en kon je over het veÍd lopen van de
Bol landslaan naar de Beatrixschool. Daar tussen lag een
'ilere td an zand gras braakliggend grond Daar

r

en e
speelde iK als kind Er kwamen hutzen want er moe sten
meer me n sen met kinderen) wonen n deze buurt.
Te recht D U we rd het "spe llerreí VE rlegd naa dee n r
0'r'e kant VA n d e R ol Ia ndslaan ac ht À I de n
Foozen laan Daar verrees ee n prachtig houten
;ebouwd door kinde re n En toen speelden we daa Maar

U,p deze plek kwamen en drus we rd het houtenhuiz
rp gesloopt. W,eer ml nde speelruimte maar e bleef in

l!.lgO er eigenÍijk sc,hoon genoeg van om mijn kinderen
altijd te moeten vertellen, ,doe dit oÍ dat maar liever niet,
want ze hebben er last van". Waarvan eigenlijk? Oat ei
kinderen spelen? ts men vergeten Oat er ondanks het
grote aanbod van speelgoed, televisie, computers e.d.
gewoon gespeeld moet worden. Dat kinderen dat nodig
hebben om later volwaardig in deze toch at gecomptil 

iceerde maatschappij mee te kunnen draaíón ? Dat lkinderen voor ze opgroeien eerst eens kind moeten zijn,
hetgeen overigens niet aÍleen voor deze buurtkinderàn
geldt. lk schaam me om me te moeten beklagen over het
gebrek aan speelmogelijkheden voor met name de wat
oudere kinderen in een buurt als deze. Dan heb ik het
nog niet eens over een van de vele stadswijken met veel
grotere problemen, waar welticht ook met meer tolerantie.
lk vraag me af oÍ er meer ouders zijn, die aan de ene kant ,

wíllen dat hun kinderen zich ',goed', gedragen, maar aan
de andere kant merten dat wel heelvéel nià meer mag oÍ
kan.

I

dat

buurt nog ge noeg over
de hondepoep (ja atweer) maakte een eind aan

speelgenot op al het gras tn deze wijk en je hoort
"het gras wordt zo kaal" jawel Gelu kkig rs deze

oo k nog een terrei n rijk naast de speeltuin. Prachtig
echter omringd huizen,door waar laas
ín de tuin komt, heel vervelend. De speeltuin
is waar, maar daar spelen kleine kinderen, die

omvergelopen worden en de dieren van de
schrikken ook We lnu dan t§ er nog de

van de Beatrixschool. Welwille nd toegestaa n
onderwijzend pe rsoneel genÍno de kinderen daar na

ijd een balletje trappe issen wat voorn oÍ tenn oÍ
Ien d n ook do n U itgerekend heeÍt dedóàr

eugd bíjna dagelijkse bijeenkomsten, echterd ie
bepe rkt bl ijven tot same n praten. verveling (?)uir

it men z ich ook met de tien tot twaa tÍ arigen

It

vooral de me isjes het moeten ontgelden. Dan ga

.t



Wiikraad uit ongenoegen
rn brief aan Gemeenteraad

wij drukken hieronder af een brieÍ van de wijkraad aan de leden van de Gemeenteraad over de

ontwikkelingen in neituinbouwgebied-zuid. wii zijn over de gang van zaken..met betrekking tot de

ruimtelijke ordening inO"i ààOi.O-bilzonder ontevreden' zoals uit de inhoud wel blijkt'

Haarlern, 2O/Lll89

Geachte Raadsleden

wij hebben er behoefte aan ons ernstig ongenoegen te uiten over de gang van zaken met

betrekking tot de ruimtelijke otd"rrl.rg-ii ft"t'f.,rirïlouwgebied, iri het bijzonder aangaande de

ultbreidinlsplannen van de frrma Ttroolen'

Op de gebruikelijku *l:ru hebben *i:.à."r uit gemaakt van de ambtelijke werkgroep' die het

ontwerp Bestemmingsplan voorbereidd*-i., a" Ësprekingen hebben wij begrip getoond' voor de

plannen van Thoolen-toi uitbreiding van de bestaanàe boltàhal, (wij maakten een voorbehoud ten

aanzien van de uitbreitling van de tennisfunktie). Aan u"''"""àu'e uitbreiding dienden wel

stringente .'oor*.utd"n te-worde" g".t"ià-. Argumenten hiervoor werden niet alleen door ons

uitgesproken, maar ook door alle niet-ambtenaar leden van de werkgroep' Het betrof hier vooral

het feit dat het b"d"iji in zijn huidige omvang in feite reeds te groot is voor situering in een

tuinbouw- of bollenteeltgebied, en eigenlijk op ï"1 voor industrie bestemde plaats zou dienen te

staan. Een belangrijk aspekt in de dir.rr==i", betrof de landschappelijke- inpassing van de

bebouwing, die ook in de tàeliehting op het ontn'erpbestemmingsplan (OBP) als een kritisch punt

uitdrukkelijk is uitgesproken. Om {ie reden hebben wij er steàs ernstig bezwaar tegen gemaakt

dat de bebouwing in zuidelijke richting 6" llslceljsvaart dichter zou naderen dan thans al het

geval is. Uit bijgevoegà" r.rttt *0g". b-li;k"n dat d-e bouwaanvraag een deel van de uitbreiding

juist in deze richtins;Ët.i, lro*y{ a" làà.r van, deze invulling, gàzien de beschikbare ruimte in

westelijke (die voló'. f,"t piu., slechts ge?eeltelijk benut gaat íorden) en in noordelijke richting

(conform de aanbevàii;g"; i., r,"t oBP) ó ziln zachtst gez-egd niet overtuigendis'

De behandeling van d-e bouwaarrrr.t.!'i.r-àt Ci" nó frJeft ons ernstig teleurgesteld' Iedere

inhoudelijke discussie werd door de virzitter vermeden onder verwijzing naar het feit dat de

leden in een eerder stadium reeds met 
-fr.i""r".tp 

BP hadden ingestemd' Het betreft hier echter

nog slechts .", Orl*"ip, en bovendien zou instemming met eJn raamwerk dus inhouden dat

nadere controle op de gestelde voorwa;; bij behandeling van aanvTagen niet meer aan de orde

zou kunnen zijn. Dit komt ons zeer merkwaardig voor'

Het is in onze ogen in flagrante strijd met de gJede voorn-emens van inspraak en participatie' die

de gemeente in de reorganisatie zo hoogin het iaandel heeft, om een zo omstreden en zo diep in het

Àebled ingijpende kwestie er op deze wijze door te jagen'

Een belangrijk facet van de aanvraag betrof bovendien het secundaire gebruik als "tennisha]"'

Wij plaatsen aanhalingstekens omdat ;; à" op grote schaal verspreidà reclamefolder van de

firma duidelijk *orit dat ook bridgetoerrrooiut-, vormen van eerstehulp kursussen'

bedrijfstennistoernooien met bedrijfsprom"otie in stands en twee volledige vergunning hebbende

bar-akkomodaties met restauratieve ;;;;;i;"i"gen zonder vastgestelde sluitingstijden tot de

aantrekkelijkheden behoren. De ooit in de voorJaarden van het secundair gebruik vastgelegde

termijn van zes -u"rrj., minus ean dasï ".".ug 
oversthreden' Wij kunnen-ons dit voorstellen

met zo'n lijst van bezigheden: zeveï tot"r"rr"r, ", Ë"., halve maand per jaar blijkt de hal voor de

bollenverwerking niet echt nodig te zijn'



rl p basis van de informatie in het FABLO VIZIER, waar meer dan 3.000 mensen per week als
rennissers worden gemeld, komen wij tot een belasting van het Tuinbourvgebied ter plaatse van nu
al meer dan 80.000 mensen per jaar. De bridgers en alle andere publiekaantrekkende aktiviteiten
niet meegerekend. Bij de voorgenomen uitbreiding van het aantal banen met r-ier is het reëel om te
stellen dat het aantal zal oplopen tot boven de 130.000!
Deze beschouwing en de uitspraken in het OBP met betrekking tot de zichtassen, de

Iandschappelijke waarden en de rust in het gebied brengen ons tot de mening dat geen serieuze
afweging heeft plaatsgevonden als ten aanzien van de uitbreiding nu gesteid rvordt, dat het gebied

de belasting gemakkelijk kan dragen. In tegenstelling tot eerdere voornemens, die nog spraken
van het doen verrichten van een onderzoek naar de gewenste bedrijfsonn'ang in het gebied, komt
het ons voor dat met een botte bijl door serieuze afwegingen is heengeslagen'
Hetzelfde geldt o.i. met betrekking tot de inbreuk op het woongenol r,an enkele direkt
omwonenden.

Nu bestuurlijk gezien de zaak beslist is, vragen wij ons af wat de Raad in den vervolge zal
(kunnen) doen om de ontwikkeling in en rond de hal in de hand te houden. Het heeft er in onze

ogen én in die van vele omwonenden thans alle schijn van dat de gemeente stilzwijgend
medewerking verleent aan de verdere uitbouw van de tennis(bollen)hal tot een situatie, die begint
te lijken op die bij een bowlingcentrum o.i.d.

Meer algemeen vragen wij ons af wat de waarde nog zal zijn van de bestemming "agrarisch
gebruik" die immers voor het grootste deel van het tuinbouwgebied van kracht is. \ïij vrezen een

verdere verloedering en aantasting van het gebied door allerlei vorrnen van niet bedoeld gebruik.

U zult begrijpen dat wij als wijkraad door dit soort inspraakprocedures aan de zin van ons
voortbestaan twijfelen.

Wij hopen niettemin dat deze brief ertoe kan bijdragen dat in de toekomst een redelijker gang van
zaken mogelijk wordt.

Hoogachtend,

Wijkraad Ramplaankwartier.

Ou de rencontact

-1et proEramma van het Ouderen Contact Overveen voor
;anuari t/m juni 1990 geeft, naast de gebruikelijke
sociëteitsmiddagen in 't Zijltje op dinsdag van 2 tot 4.30
Lrur een aantal aantrekkelijke, eveneen op dinsdag
\,'astgestelde evenementen le zien. Zo wordt men op 2

lanuari voor de nieuwjaars-instuiÍ veruvacht. Goede
i,ensen over en weer zullen dan vergezeld gaan van een
tapje en een drankje. Op 20 íebruari wordt een diaserie
c\,,er de Eucharisatie, getiteld: breken en delen, vertoond
e1 0p 27 ïebruari is het Dikke Dinsdag oÍ wel
;astenavond, die o.m. wordt opgeluisterd met oliebollen,
appelÍlappen en andere lekkere hapjes. Een geheel

''erzorgde bustocht, waarover nog geen bijzonderheden
:;iiend zijn is op 22 mei vastgesteld. Het seizoen wordt
cc 26 juni met een kienmiddag aÍgesloten. U ziet het,
,',ser een programma dat de moeite waard is. Nadere
-'::i'aile is te verkrijgen bijde heer H. Elzinga (tel.24 18
', .a-ha(e,,^,'elkoml EH

Prijsuitreiking Kleurwedstriid

Nog een berichtje naar aanleiding van de kleurwedstrijd
en de prijsvraag van de Verenigde Spaarbank op 16
september in het kader van het buurtíeest in het
Ramplaankwartier. Onlangs heeÍl de prijsuitreiking plaats
gehad. Uit de vele mooie kleurplaten zijn de volgende
prijswinnaars en -winnaressen gekozen:
Paula Dekker, Jessica Eelman, Sandra VeenhoÍ, Davíd
Reisig, Willemijn Schipper, Marloes van Dam, Heleen
Schenk, Mike Veenhof, Anneleen Schipper.
Uit de goede prijsvraaginzendingen en originele
slagzinnen is de volgende selectie gemaakt:
H.S.v.d.Pluijm, A.M.Hartgers, l.M.Schenk-Rijkenberg,
T.J.Sanders.
De hooÍdprijs bestaat uit een rondvíucht boven
Nederland voor twee personen. Alle prijswinnaars willen
wij langs deze weg nogmaals van harte Íeleciteren en veel
plezier toewensen met de gewonnen prijzen.
Verenigde Spaartank, Ramplaan.

1
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Sint in het RamPlaankwartier

Op zaterdag 25 november bezocht sinterklaas onze wiik'

De wijkraad, de winkeliers en de speeltuinvereniging
haddeh gezamenliik zijn ontvangst vooÖereid. Omdat

het paard van sinterklaas, evenals onze goedheiligman'

een dagie ouder wordt, werd het met een wagen
geUracnt. Voor de oplettende loeschouwer was het

iogal "lachwekkend" dat op de wagen vermeld stond dat

deie aÍkomstig was van een paardenslager. Overigens is

het goed aÍgelopen met het paard. Om 11 uur begon de

sint iiln rondgang door de wijk, daarbij vergezeld van een

Ílink aantal pieten en een drumband. Hierna deelde hij in

het winkelcentrum aan de kinderen die een tekening

ingeleverd hadden bij de winkeliers kadootjes uit" Het was
jamrner dat de geluidsinstallatie het niet zo goed deed.
Daardoorwas de sint voor de kinderen niet zo best te
verstaan. Omdat we rekening moesten houden met
eventueel slecht weer had de sint plaatsgenomen onder
de luiÍel van een caravan Helaas was hij daardoor slecht
te zien voor de drommen kinderen en ouders die
eromheen stonden Een podium was wellicht toch een
betere op cssing geweest. De pieten hadden ook nogal
veer 11C noc g om uit de grote berg kadootles voor elk
k nd het gesch kte kado te vinden. Kortom: dit verliep een
5ee1te 'cmr.relig, maar wij hopen dat ondanks dat toch alle
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ere n kadootje hebben gekregen
Na nog een rondje door de wijk kwamen de sint en zijn
knechten in de speeltuin aan. Daar hebben heel veel
grote en kleine kinderen liederen voor hem gezongen.
Overigens waren daar ook wat sinterklaasliederen bij die
de sint nog niet eerder had gehoord. Hij kon wat nieuwe
geluiden best waarderen. Nadat de sinl geconstateerd
had dat er in het Ramplaankwartier alleen lieve, leuke en
aardige kindertjes ziin, vertrok hijweer met zijn knechten.
De kinderen konden nog genieten van wat leuke
tekenfilmpjes en toen was het Íeest aÍgelopen. De sint wil
iedereen bedanken die zich heeÍt ingezet voor dit Íeest.
Heel positieÍ vond hij het dat er zoveel vrijwilligers waren
die meehielpen. Overigens was hij er ook zeer trots op
dat er zelÍs een uitgebreide videoÍilm van hem werd
gemaakt en hij bedankt daarvoor de cameraman.

Tot volgend jaar!!!

Het Speeltuinbestuur

Amnesty Internationaal

De schrijÍavond van Amnesty lntemationaalwordt in onze
wijk gehouden op de laatste woensdag van elke maand.
U bent er welkom vanaÍ 20.00 uur (ook op 27 december
a.s) We kregen bericht dat weer 50 gevangenen die door
A.l zijn geadopteerd werden vrijgelaten. Het werkt dus!
Zeker met de huidige veranderingen in de Oostblok-
landen zullen ook elders regeringsleiders proberen
humaan over te komen. Daar moeten we qebruik van
maken. Doet U mee?
E. Toeset.

Rampertie

ORIGAMI-CURSUS "Japans Vouwen" door Femke
Kuipers, N. Tuindorplaan 57, tet: 24 51 93 op 5
dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur. Start g januari
'1990, kosten Í1. 50.=, exclusieÍ papier.

Subsidiewiizer

Hel Bureau Voorlichting van de Provincie Noord-Holland
heeÍt een aantal brochures, genaamd "SubsidiewÍjzer"
uitgegeven. ln deze uitgaven staan de subsidie-
mogelijkheden voor Noord-Holland.
Particulieren, organisaties en overheden kunnen hierop
een beroep doen. De regelingen zijn beschreven

volgens de in 1989 geldende richtlijnen. De brochures
die indien nodig jaarlijks zullen worden hezien, kunnen
worden aangevraagd bij provinciehuis Noord-Holland,
DreeÍ 3, 2012HR, Haarlem, teleÍoon 16 99 33.
Uit de subsidiewijzers is ook een selectie gemaakt voor
visueel gehandicapten, Deze uitgaven zijn verkrijgbaar op
cassetle in de Nederlandse taal, zowel in braille als in
groot letterschriÍl.

Slachtofferhulp

BENT U HET SLACHTOFFER VAN EEN MISDRIJF OF

ONGEVAL, BLIJF ER NIET MEE ZIÏTEN ! ! !

U hebt een vervelende ervaring achter de rug, bv:
- U bent mishandeld, in elkaar geslagen, bedreigd oÍ
verkracht
- Er is bij U ingebroken, oÍ U bent overvallen
- U bent slachtoíÍer van een ver*eersongeval
Dan kan het gebeuren, dat U vragen hebt en/oÍ
problemen die met het ongeval oÍ het misdrijÍ te maken
hebben.

u kunt dan contact opnemen met het Bureau
SlachtoÍÍerhulp.
WAT KAN SLACHÏOFFERHULP VOOR U DOEN?
HULP BIEDEN bij het venverken van de ervaring door
erover te praten, eventueel bij U thuis.
HULP BIEDEN bij problemen met aangifte en/oÍ de
straÍzaak door :

- ln Íormatie te geven
- Contact te leggen met politie, oÍÍicier van justitie,
advocaten en/oÍ juristen
HULP BIEDEN bijproblemen met schade of letseldoor:
- Contact te leggen met de verzekering
- Fondsen aan te schrijven
- Te bemiddelen bij het tretÍen van regelingen op
Íinancieel terrein
HOE KUNT U SLACHTOFFERHULP BEREIKEN?
Maandag en
vrijdag 09.00 - 15.00 uur Koudenhorn 2,kamer 320

Haarlem, tel. 12 21 05
Dinsdag 18.00 - 20.30 uur Jansweg 42
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur Haarlem,lel.320225
Donderdag 9.00 - 15.00 uur
Uiteraard wordt hetgeen U vertelt in vertrouwen
behandeld.
Zonder uw toestemming wordt geen contact opgenomen

.I
met andere betrokkenen



kom tennissen
in de Fablohal

in het Romploon -
kwortier

A.Thoolen jr B.V
Marcelisvoartpad
Hoorlem
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FABLO

Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haar lem
tel: 023-24 34 82

;acht niet Cot morgen anders kan ik
het vandaag nlet bezorgen.
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Dro g isterij- ParÍu m e r i e

BAKKER

Bloemendaalseweg 301 Overveen
lussen garage Van WIik en Marlnehospltaal

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVERZORGING
PARFUMERIEEN

krrr &
rpc clrlltrltcnwlnkrltfo

BloGm.ndaalsrb.g 2G7
Ovawatn
r.l. 023-260732

voor:

deposltalre: ROC
LANCOME

MABBERT
en vele andere

. Belgische Leonidas bonbons

. Mövenpick ijs

. Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baöecuesauzen

uit eigen keuken
€6
E

o

Vanaf Í 25.- gratis thuisbezorgd

@ube LuÍfet



In het begin was het allemaal eigenlíjk nog wel spannend.
Ze gingen àllemaal. Allemaal ..... behalve hij. Niet omdat
hij niet meemocht, nee nee stelje voor, zeg. Nee, hij zélÍ
wilde niet mee, al paste hij er wel voor op om te
verklappen waarom niet. Gààn jullie maar, goede reis, ík
brijÍ!

Woepie Wielewaal, zo noemen ze hem. Wielewaal
natuurlijk, omdat hijeen wielewaal§. En Woep .... wel, dat
was eigenlijk het eerste dat zijn vader tegen hem zei, toen
die al wiebelend op de rand van zijn hangmatnestje pro-
beerde hem een sappig rupsje in zijn schreeuwende
bekje te duwen. "Woep! Die zit!".
Daar moet hij nu opeens weer aan denken: Woep, die zit.
Want dat klopt wel. Ze zijn àllemaal weggegaan, z'n
wielewaalmaatjes, ver, ver weg, naar AÍrika ("AÍrika! AÍrika!
Naar de grote gele warme zon: AÍrika!"), steeds hoger,
steeds verder. Maar hij bleeÍ zitten, GniÍÍelend had hijze
nagekeken, toen, al grinnekend: Wat? Een grote gele
warme zon? Eén? PÍoe, hij bleeÍ, want hier zouden wel
duizend zonnen zijn. Straks, hij had het zelÍ gehoord. Hij
bleef hier lekker wachten, in zijn eigen boom, bij zijn
eigen grasjes en blaadjes en besjes, net als altijd.
Hij had het zelÍ gehoord. Rare verhalen waren het, die de
kleine Íladderaartjes elkaar vertelden: de musjes, de
meesjes, de roodborstjes, de vinkjes. Over sneeuw en ijs
en mist en broodkorstjes op een plankje. Zijn wielewaal-
maatjes hadden schamper gelachen. Wat een onzin: Dat
hadden ze hier nog nooit gezien, dat hadden ze in Afrika
nog nooit gezien, 't bestond dus niet.

Maar Woepie Wielewaal had nog méér gehoord: Over de
duizend zonnetjes, die er straks zouden komen, Duizend
zonnetjes !Waarom zou hijdan meevliegen naar een land
ver weg, naar één zon? Hier zouden er wel duizend
komen!. Woep had zich slim gevoeld en trots. Hijwachtte,
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geduldig. Duizend zonnen !

Maar nu .... Woepie Wielewaal kijkt mismoedig om zich
heen.'t ls allemaal héélanders geworden. Natuurlijk, zijn
wielewaaltjes zijn er niet meer,
Maar verbeeldt hij het zich? De besjes zijn kleiner, harder
geworden, hij moet steeds langer zoeken naar zijn
mugjes, de blaadjes van zijn boom worden harder,
stugger. En waaien zijn veertjes vaker en langer dan in de
heerlijke, lange, warme zomer?
Verbijsterd heeÍt Woepie de eerste blaadjes zien vallen.
Zijn blaadjes : zomaar weg. Zijn mooie nestje in de vork
van de tak komt steeds bloter en bloter, open, lochtig,
niet meer echt zijn nest. En hij begrijpt het niet. Duizend
zonnen? ls dit het nou?

Achter in de tuin, bij de schutting, diep weggedoken in
het hoekje naast een stapeltje stenen, voett Woepie zich
alleen, koud, maar vooral bedrogen. Hij is erin gelopen,
heeÍt alles zomaar klakkeloos gelooÍd van die kleine
fladderaartjes, de musjes en de meesjes en de
roodborstjes en de vinkjes. Niks duizend zonnen. De
tuin, zijn tuin is kaal en grijs en koud. Woepie Wielewaal
sluit zijn oogjes. Hij bliiÍt stil zitten, daar in zijn hoekje,
sleeds stiller en stiller, steeds kouder en kouder. Hijwil
nog maar één ding: slapen, slapen.

OPEENSI Opeens gebeurt er een heleboeltegelijk! Daar
is een licht geritsel, daar zijn twee schuine, groene ogen,
daar is opeens geblaas en lawaaien geroep:"Mam! Mam!
Minet heeft wat! Minet heeÍt wat!
Woepie voelt zich , verdooÍd van kou en schrik en
eenzaamheid, opgetild worden door twee warme handen
en dan is er van alles: Een klein houten kistje, een warme
wollen doek, een paar droge, lekkere korreltjes em overal,
overal rood, geel, goud, groen en weer rood en goud.
Het duurt even, schrikkerig botst hij tegen het zijwandje
aan. Maar als al dat andere, vreemde om hem heen

Kerstverhaal door Annelies Homburg :

Duizend zonnetjes voor
Woepie Wielewool

I

vervolg op pagina 1 7
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l:'ríoon is geworden, durft Woepie voorzichtig over het
+,andje te gluren.
I'''en denkt hij: lk ben weer buiten! Hij staat onder een
ooom, een echte boom. Niet zo'n boom als die van deze
r3mer, waar zijn hangmatnestje tussen de bladeren
íerscholen lag. Maar toch: een Móm, met dikke groene
raalden en een lekker buitenluchtje. En overal, óveral
rcod en geel en goud ...... en dan, dàn ziet Woepie het,
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dan ziet hij het werkelijk: dààr zijn de zonnetjes, de
duizend zonnetjes waar de Íladderaartjes het deze zomer
over hadden! Het was dus tóch waar, het iS er echt.
Allemaal lichtjes, alle maal zonnetjes, veilig en warm.
Woepie Wielewaal zucht, een gelukkig zuchtje. Zo moest
het zijn, hier is hij voor gebleven, heeft hij zijn maatjes
voor laten gaan. De duizend zonnetjes schijnen voor
hem, voor Woepie Wielewaal!

.1

de wiikrood wenst u een gezond en

gelukkig I990 ! !
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GEMEENTEREINIGING
HAVEN- EN NÍARKTWEZEN
2031 CC HAARLEM
Oudeiveg 93 - Telefoon (023) 18 01 00

Postrekening nr.25 82 92 t.n.v
cie Gemeente-Reiniging

Aan tríijkraad Ramplaankwartier

Ramplaan 9

2015 GR Haarlem

bedrijf.
fn dat geval komL de schade voor rekening van ons bedrljf-

- schade veroorzaakt door of aan de rolemmer lerwijl deze
inzameling - onbeheerd op straat staat. De discussie

Onderwerp:

Aansprakell jkheid voor
rolemmer.

Uw ref Ons kenmerk: \19189 ïTdV Datum, 20 november 1989

Geachte dames en/of heren,

Tijdens de VoorlichtingsbiJeenkomsten, die gedurdde de afgelopen maanden in
verschillende wi-Jken zijn gehouden over de invoering van de rolemmer, is de

aanspraketijkheid van de gebruiker een aantal malen aan de orde geweest.
Zoals afgesproken met enkele wijkraden, deel ik U het volgende mede:
Sprekend over aansprakeliJkheid kan onderscheid gemaakt worden in tenminste
vler verschillende situaties, ie weten:
- diefstal uit of besehadiSing in voor- of achtertuin;

Gelukklg komt dit vrijwel nooit voor.
De gemeente zaL in dat geval de rolemmer kosteloos vervange.n-

- schade aan de nolemmer toegebracht door de gebruiker of een bekende dader.
In dat geval komt de schade voor rekening van de veroorzaker

- schade aan de rolemmer als gevolg van of tijdens het ledigen door ona

-op de dag van de
heeft zich tijdens

enkele voorlichtingsbljeenkomsten met name op deze schade-situatie toege-
spitst. Gelukkig blijkt in de praktijk dat dergelijke schade vrijwel nooit
voorkomg, maar het is goed Levoren duj-delijkheid te geven, voor het geval dit
onverhoopt toch gebeurt.

De bepalingen íerzake van brulkieen - waarvan bij cie roiemmer sprake is -
zi-jn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat vermeld dat de bruiklener/
gebruiker gehouden is om als rtgoed huisvaderrr voor de bewaring en het behoud
van het geleende te zorgen. De gebruiker is dus aansprakelljk voon het verlles
van en de schade aan dan we1 door de rol-emmer, met uitzondering van de boven-
genoemde gevallen waarin de schade cq. het verlies buiten de schuld van de

gebruiker geschiedt, zoals dlefstal, beschadi-glng tijdens hel ledigen door ons
bedrijf e.d.
Deze richtlijn zal ook worden gehanteerd wanneer de rolemmer op de dag van de

inzameling aan de openbare weg ter ledigi-ng wordL aangeboden. Mocht er zich
schade aan derden vanwege de opsteJ-ling r-er lediging voordoen dan komt het
schuldvraagsluk naar voren en kan, indien de gebr"uiker kan aantonen dat hem

geen verwijt valt te maken, de Gemeente als eigenaar/ver^huurder worden aange-
sproken. Dit za\ per geval door mijn bedrijf in samenspraak rnet de gemeente-
lijke assuradeur worden beoordeeld.
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gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden I



l'Iellicht ten overvloede zij hler nog het votgende opgemerkt. fn de Afvalstoffen-verordening van de gemeente Haarlem is gerJgerd dat de roremmer ultsluiLend opde dag van lnzameling op dan we1 aan de openbare weg mag r+orden geplaatst.Dit betekent dat schade veroorzaakt aan dan wer door de rol-emmer, wanneer dezeop een andere dan de j-nzameldag op dan we1 aan de openbare weg staat, steedsvoor rekenlng van de gebrui.ker za\ komen.

rk vertrouw erop u hiermede naar genoegen geïnrormeerd te hebben.

kennrerk 419/89 rTdv
vervolgbiad 19

verzoeken deze brief af te drukken in het eerslvolgende
Tot slot moge ik U
nummer van Uw wijkblad.

Hoogachtend,

De irecteur GemeenL erei nl gi ng,
en l.íar

A de 
_ 
Koeyér )

NaschríÍt redactie

- wij inÍormeerden bij de heer De Koeyer over de vierde situatie: op de dag van inzameling aan de emmers
"eroozaakte schade' Deze zalvoor rekeníng ko.men.van à" grr"ante, tenzij u na het legen de emmerc n nodig buiten hebt laten staan Als U overdàg thuis bent, is Ëàt dus verstandig spoedig na het legen deernmer weer binnen te halen.
- Hoe laat de wagen langs komt, was (de eerste keer) niet met zàkerheid te zeggen. De tijd van de eerstekeer zal echter ook de toekomstige tilo ziin (uiteraard ,rgàii;,; van de bijzondere situatie rondom deÍeestdagen) 'srr ve vrJ.vrrL/rirrv i
- Als de witte stip om de ene oÍ andere reden problemen oplevert: Bel de Dienst Gemeentereiniging,telefoon 18 011 6), op werkdagen bereikbaar van g tot 12 en van 13 tot 16 uur.

!



Uwilt zekerheid in

.---

Voor alle mogelijke risico's heeft
de Verenigde Spaartank verze-
keringen die u veei zorgenbespa-
ren.Zo kunt u bi1 ons de premie
maandel4ks betalen. Dus van
hoge jaamota's heeft u geen last

meer. En natuurlijk handelen wij
eventuele schade snel af.

Geïnteresseerd? Op onze
kantoren rertellen rtij u ergraag
meer over.

DeVerenigde Spaarbank
doet meer,

mannenmode

Balley's - McGregor -
New Borer en
dlverse accessolres

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GCOVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60

a

j**

\Mij verzekeren alle risico's
die u boven het hoofd

VOCR FrN DESKUNDTG AAIIIKOOP-ADVIES
EN loceo sERVlcE, ROLLAXD
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN.VAKKENNIS
o REPARATIES
r ALLE t"lATEN BANDEN
. OI.JDLQDELEN
. TCEEEFIOREN

ook voor olle soorten Philips gloeilomP€n,
T.L.- burzen en elektro-moteriool

A.G, DE HAAS RAÀ/PLAAN 46 TEL.24 05 53

Gazelle

Juncker

Vesting

U

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMINSTALLATIÉS

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIDSTECHNIEK

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK
-{ )-PANEEL.EN KASTBOUV/

ELEKTRONIKA

RDING

)) ERK E ND- I NSTA LLATEUB

-ïk
Latndert Meesrstraat 106

2015 JT Haarlam

eleíoon 021-24 50 14

r OOK REPARAT I E I
TSTOFZUIGEBS /RADIOT
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