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Een idyllisch plaatje uit het begin van deze eeuw: de geheel met boomstammetjes
beklede woning in het Brouwerskolkje, achter de theeschenkerij. Dit buitengewoon
karakteristieke pand, dat doet denken aan een blokhut uit Scandinavië of de Alpen
staat alweer enige maanden leeg. Wij hopen dat hij weer in oude glorie zal worden
hersteld en bewoond zal worden. Tezamen met de gelukkig kortgeleden geheel
opgeknapte en weer geopende theeschenkerij zal dan het hart van het
Brouwerskolkje er weer een tijd tegen kunnen. HdN
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verkiezingen in september

Nieuwe wiikraad op stapel

Al enkele kerer is in de krant duidelijk gemaakt dat er in dit jaar verkiezingen voor een
nieuwe v,'1<i'aad zullen moeten worden gehouden. Tijdens de laatste twee
vergaCer.Sen van de wijkraad is grote voortgang geboekt over de opvolging en de
verke z:gsprocedure. Er heeÍt zich thans een enthousiaste groep van bewoners
geÍorn'eerd die graag het roer van de oude raad wil overnemen. Deze groep bestaat
u t crge\/eer (nog niet iedereen heeft zich deÍinitief uitgesprokenl) derlien personen.
H,ei't'a: zijn er acht nieuw; de overige vijf zijn thans ook al lid van de wijkraad en
wllen r:cg wel een nieuwe termijn aangaan

Redaktie
Joke Blansjaar
Winnie Bartlema
Annelies Homburg

Wijkraad
Voozitter Hans den Nijs
Vicevoorz. Bob Meijtis
secretaris Annemarijke Chabot

Ramplaan 53
2015 cT

Penni ngmeester Quint Mul

Burenhulp
Kantooruren:
Alle rrren: Jetta Mantel

Winnie Barilema
Oppascentrale
Emmy Veöeek
Wijkverplegtng en

Kruisvereniging

Po I itie : Wijkteam Zuid-west

Speeltuin Overveen en
Peuterspeelzaal
Ci.oesenstraat 51

Stichti n g Ramplaankwartier
Voozitter Hans den Nijs 24S4gA
Secretaris-pe nning meester

Joke Btansjaar 245744
Bamp aan 37
2015 GS

Verenigde Spaaöank 84 92.63.030
Gironummer Bank St g0

Stemmen op een groep

Dit betekent dat er inderdaad verkiezingen zullen
plaatsvinden, en wel op zaterdag 7 september. Volgens
de door de gemeente voorgeschreven procedure zal het
dan gaan om uw oordeel: bent u het eens met het Íeit dat
de zich presenterende groep als wijkraad aantreedt ja oÍ
nee.
Nu zeker is dat de voortzetting van wijkraad is
gegarandeerd zullen wellicht nog meer mensen zich
daarbij willen aansluiten. Dat kan! Het maximum aantal
leden is vijftien, er zijn dus nog vacatures. Als u
belangstelling hebt, neem dan kontakt op met mijoÍ met
een van de andere raadsleden.
Het is van belang te melden dat ook een tegen-
kandidatuur mogelijk is. Groepen van minimaal vijf
personen (het door de gemeente voorgeschreven mini-
male aantal leden waaruit een wijkraad dient te bestaan)
kunnen zich overeenkomstig het reglement als
tegenkandidaat-wijkraad presenteren. Voor inlichtingen
over de procedure kunt u terecht bij de huidige wijkraad
oÍ bij het Bureau Wijkraden van de gemeente (te bereiken
op het stadhuis).
Wij zullen in de komende kranten terugkomen op de
procedure en de activiteiten, die met de verkiezing
gepaard zullen gaan. De aanstaande raad zal zich ook in
de wijkkrant aan de buurt voorstellen.
De huidige raad ziet de zomer met optimisme tegemoet:
de belangen van buurt zullen ook in de toekomst op de
geëigende wijze behartigd worden.
HdN

Bankrekening

Stichti ng Ramplaankwartier

ln verband met interne verschuivirigen binnen de
Stichting Ramplaankwartier, is het bankrekeningnummer
gewiizigd. Het nieuwe nummer is 84.82.63.030 bij de
Verenigde Spaaöank Ramplaan.
Het gironummer van de bank is 5180.
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OVERVEEN:
N leuwe Djember, B loemendaalseweg 247 Nu ook: Rollendslaan 33

í
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Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike bioodeters?
Als U dicht in de buurt van één van onze Oude Backershuyzen woonl

"ott zlI u ilEEmil. EEBtlrE["
HAÀRLEM: HEEIISTEDE:
Gen. Cronjéstr 158 annex croissantorio Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
KritzingerstrST - lndischestr g5 - Gen. Spoorlaan 8 SANTpOORT:
Hoogenrvoerdststr 45 annex croissanterie BloemendaalsEstraatryeg gs
Grote HoulstrlST annex croissantsrie ZANDVOORT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie Tolweg 6

Bakker Vàn DeÍ VoolÍen maatt van trage eters - gragr etrrs
0r rc!, ..r Ehl:

Ïil DEN TOOBE]I ]IOE EETI §IIEETJE!

WETKE CATíCORDER U OOKKIE§T
\TIJ LEVEREN VOOR EEN SPORTIEVE PRIJS

Blj radio Korrekt vindt u een ruime kollektre topmer-
ken en een goede voorlichting bij het maken van een
keuze.
Ook met andere beeld- en geluidsapparaten is Kor-
rekt vaak goedkoper.
Maar van een goede service kunt u altild op aan, al
bilna 30 laar. Directe levering, gratts plaatsen en in-
stellen van de gekochte apparatuur is vanzelÍspre-
kend Onze ergen technische dienst staat voor u
klaar om de apparatuur in optimale conditie te hou-
den.

LEIDSEVAART 130 (achter de schouwburg) HAARLEM TEL: 023-3z3zg7
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Elswout

,-ist voor Pasen heeÍt met enig feestelijk vertoon
,,,ethouder P. van der Ham van de gemeente Bloemen-
:aal enkele nieuwe wandelpaden op het landgoed
I s'wout voor het publiek geopend. Het gaat om een
:-isluiting van het grootste deel van het bordes van het
;':te gebouw, paden door de kortgeleden opgeknapte
- -Jelanen ter weerszijden van de hertekamp en een
- :i'/ve veóinding over een deel van het grote weiland
::-1er het gebouw. Het openstellen van het hart van het

'-:;ced wordt door Staatsbosbeheer gezien als een
:^:;:i:el van haar beleid om de kultuurhistorische
,,'.a'ien beter tot zijn recht te laten komen, zo stelde de

heer Noelmans, regiohoofd van Staatsbosbeheer en
verantwoordelijk voor het beleid op Elswout. De heer Van
der Ham benadrukte in zijn toespraak dat de gemeente
Bloemendaal het op hoge prijs stelt dat de bezoekers nu,
eigenlijk voor het eerst, vanuit het centrum van het
landgoed over de omgeving kunnen uitkijken en zo van
de verschillende zichtassen over weilanden en naar het
centrurn van Haarlem kunnen genieten. De voozitter van
de Commissie van Beheer van Elswout stelde voorts dat
hij vurig hoopt dat hij binnenkort bij een soortgelijke
plechtigheid als deze de boerderij zijn oorspronkelijke
funktie weer zal kunnen teruggeven.

HdN

Wethouder opent wandelroute
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kom tennissen
in de Fablohal

in het RomPloon-
kwartier

A.Thoolen ir B.V.

M orce I isvoqrtpod
Haorlem

21. 1,2 10

FAELO

flrtÍt[rur
Voor al uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: a23-24 34 82

Wacht nlct tot lnrgèn endcrs ken lk
hct vandaag nlct bczorgrcn.

§(

Drog isteri!-ParÍumerie
BAKKER

tsloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garagè Van Wljk en Marlnehospltaal

voor: BANDAGES
HOMEOPATI.IIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVERZORGING
PABFUMERIEEN

deposltalre: ROC
LANCOME

MARBEBT
en vele andere

VanaÍ t 25.- gratis thuisbezorgd

@ubeLuifet
krr I
rprclelltrltrnwlnkrltlr

Blo.m.ndtrl3.t.í 267

be

Ovlrvccn
rcl. 023-260732

. Belgische Leonidas bonbons

. MövenPick ijs

" Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baöecuesauzen

uit eigen keuken
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lngezonden brieÍ

Al meer dan twintig jaar ervaren wij het woonplezier in
onze woonwijk. Een woonplezier dat niel alleen bepaald
wordl dosr de rustige landelijke ligging, maar ook bepaald
wordt door de overheersende gedachte bij de bewoners
om elkaar geen overlast te bezorgen. Een streven dat
ook door de wijkraad en de redactie van de wijkkrant wordt
ondersteund gezien de inspanningen op het gebied van
verkeersveiligheid en het bestrijden van de hondepoep-
overlast. Het is prettig te zien dat zoveel personen
gunstig op deze inspanningen reageren in onze
woonwijk leeÍbaar willen houden voor jong en oud. ln het
artikel "RAMPLAANKWARTIER KINDONVRIENDELIJK
HOEZO?" breekt Uw redactie een lans voor het leeÍbaar
houden van onze woonwijk voor kinderen. Als ouders
van opgroeiende tieners kunnen wij dat begrijpen. Maar
moet dit leeÍbaar ziin ten koste gaan van het woonplezier
van de andere bewoners? Gaat Uw redactielid niet te
gemakkelíjk vooöij aan het Íeit dat vooral balspelen van
kinderen en tieners kunnen ontaarden in overlast? Vooral
als dit gebeurt op plaatsen die er niet geschikt voor zijn.
Neem nu het genoemde garageplein tussen de huizen
van de L. Meeszstraat en de Abr Mensstraat. Huizen die
toch al niet bekend staan om hun goede geluidsisolatie.
1s het zo moeilijk als ouder om voor te stellen dat
omwonenden knap geirriteerd raken ats zij een middag
rebben mogen genieten van de dreunend gescoorde
Jcelpunten tegen de tot goal omgebouwde stalen
3aragedeur oÍ zijmuur van het huis? Beslist niet prettig als
e zrek op bed liEt of gezellig in de tuin zit. ZetÍs bij
lerreinen die geschikt gemaakt zijn kan overlast optreden.
Àls wij bernerken dat zelfs als tolerant bekendstaande
:inwonenden aan het speelterrein in de Croesenstraat
^rrrdslsp wegsturen wordt het dan niet eens tijd om als
irder mst hen te gaan praten en te vragen waaruit de
:verlast bestaat? Dat kinderen soms menen een
,'riendelijk verzoek van een omwonende te moeten
:eantwoorden mel pesterijen schrijf je als vohruassenen
cp het conto van hun jeugdige onbezonnenheid.
Ronduit teleurstellend is het te constateren dat sommige
ouders gelijk klaar staan met het etiket "kind-
cnvriendelijk". ls het niet zinvoller om onze energie
cositieÍ te richten? Door ons als ouders, mogelijk in
sai-nenrverking met de wijkraad en de leiCing van de

Kledinginzameling Mensen in nood

Beatríxschool in te zeten om de terreinen die geschikt
zijn voor balspelen ook daarvoor te behouden, draagrt tot
een direkte oplossing van het probleem bii. De
leefbaarheid van onze woonwijk, maar ook van andere
woonwijken waar onze kinderen zich gaan vestigen, is het
beste er mee gediend als wij als ouders het niet moe
worden onze kinderen te doordringen van de noodzaak
om in het dichtbevolkte Nederland onnodige overlast te
voorkomen.

Rob en Loes van Rongen.

?'

lok dit jaar wordt er in onze omgeving een inzameling
,an gedragen kÍeding voor de Stichting "Mensen ln\;ood" uit Den Bosch georganiseerd. ledereen kan op
Zaterdag 12 mei a"s. tussen 10.00 en 13.00 uur kleding
nleveren bijde Hervormde kerk aan de Barnplaan.
'.'lensen in nood vraagt goede en nog draagbare kleding
en schoeisel, dekens, lakens en gordijnstofÍen. Wilt U zo
,,riendelijk zijn e.e.a. in gesloten plastic zakken aan te
:ieCen?

NaschrlÍt van de redaktle: Winnie Korremans
schreeÍ op persoonlijke titel het gewraakte stuk in de
wijkkrant van december 1989. Wij hebben haar deze brief
ter hand gesteld en zil geeÍt elders in dit nummer haar
persoonlijke reaktie. Wijwillen wel stellen dat er in onze
ogen toch wel een probleem ligt. Onze buurt mag heel
prettig gelegen zijn en een prachtige omgeving hebben,
openbare speelgelegenheden met een beetje ruimte zijn
zeer schaars. Dat betekent in het algemeen dat we zullen
moeten geven en nemen, niel alleen de jongeren, maar
ook de ouderen.

vervolg op pagina 9
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Reaktie van V/innie Korremans:

De laatste tien jaar heb k getracht mijn energie positieÍ te
richten in deze wijk. waaöijniet iedereen het altijd met je
eens is, dat kan ook niet.
Al enige jaren horen we van de gemeente dat er
inderdaad voor irngere kinderen in deze wijk weinig
echte speelffijes zijn en dat er misschien, als er geld is,
rYd aan gedaan rttrdt.
Wat dat betreft rrrordt het probleem(pje ?) welonderkend.
Verder ben k het met de Íamilie van Rongen eens, dat de
wereH er n€t alleen is voor kinderen. lk blijÍ echter van
mening. dat ze ook recht op een plekje hebben.

oostertuindorplaan

*:r gebrek aan speelruimte voor kinderen leidt op meer
3 aatsen in de buurt tot problemen. ln Tuindorp is
: genlijk in het geheel geen openbare plek zelÍs maar
::r oéétje ingericht voor kinderspel. Orndat kinderen
-:e dan ook spelen hebben zij het plantsoentje van de
lcstertuindorplaan met enige regelmaat daarvoor in
;-"brurk genomen. Dat gaat ook daar niet mel íeders
-:lemming. Dat is jammer. De kinderen uit die buurt
: r:eri daar dan ook mee. Op Faaszaterdag is een
:= egatie van hen bij ondergetekende een lange lijst van
". :ar iieÍst 25 handlekeningen komen aanbieden van
, ".,.,,onenden^ iedreeen op die lijst is het met de stelling
::-: . 3i kinderen moeten kunnen spelen, ook buiten,
:: ,"=ai of op een grasveldje. Laura, Jeroen en Johan
a,'iil-:r" bij de voorzitter van de wijkraad de kwestie
- .a;:- en voor een oplossing pleiten, in de hoop dat
l: 'a:t x.àn rne€helpen het probleem op te lossen. Dat

"' :' ", l:aag proberen. Twee zaken zijn daarbij, zoals
',., , rrF, - ::boven al geschreven hebben, belangrijk in
:ni8 3le- fp,je eerste plaats pleiten wiiock in dÍt geval
, r r r e:' beet je tolerantie, wij leven in een volle
'anc- sral ,lat is waar, maar niemand is er bij gebaat als

,\e I (B3r :en beetje ruimte en spel niet gunnen, daar
:cu reSe'=:- slechter van worden. De wijkraad neemt
: ch op a. ,.,i:3e plaats voor om in haar eerstvolgende
',,ergaoer'".; l: tespreken oÍ niet opnieuw het gebrek aan
:penbare s::i l- ekken bri de gemeente moet worden
aangekaan l: rCrlk bestaat dat vanuit onze buurt er
Tet krachl c 3 r c et ''^,,c rde n aangedrongen dat de
gemeente in ci'i ::: c^t errCeli;k eens wat positieÍs doet
" OOr Onze w ;k
loN

Ham pertie

Gezocht: Hulp in de huishouding voolI ochtend per
week. Í15.= per uur.
Bellen na 19.00 uur tel: 247671

Hondepoep

Van experimentele actie ?q

tot reguliere activiteit

Hetgeen destijds, nu ruim anderhalÍ jaar geleden, begon
als een proeÍ van de gemeente en de wijkraad om iets te
doen tegen de overlast van de honrdepoep, is intussen
geworden tot een deel van de vaste taken van de
wijkraad: overleg met de gemeente, publiciteit via de
wijkkrant, en het ter beschikking stellen van de opruim-
zakjes.

ln de gemeente. en dus ook bij ons, staat nog steeds
centraal de zc nocdzakelilke mentaliteitsverandering van
de hondbezitters, zil moeten zich verantwoordelijk
voelen voor het gedrag van hun hond. Aan hen wordt
dan ook gevraagd orr daadwerkelijk mee te helpen de
overlast voor de andere bewoners te beperken en de
uitwerpselen van hun hond met schepje oÍ zakje op te
ruimen.
VanzelÍsprekend is deze aanpak er een van lange adem.
Tot nu is er nog slechts sprake van een gedeeltelijk
succes. Het aantal hondezakjes dat door de heer Kok van
de Eemeentereinigrng ieder maand wordt opgehaald uit
de verzamelbakken neemt nog steeds toe, zoals de
gepresenteerde cijÍers urt de vorige wijkkrant reeds lieten
zien. Die stijgenCe lijn heeít zich de aÍgelopen maanden
voortgezet.
Gezien het belrekkelilke succes van deze benadering in
onze buurt, heeÍt de gemeente onlangs besloten om
voor de voorlzettrng in onze buurt extra geld ter
beschikking te stellen, lntussen wordt binnen de
gemeente verder gepraat hoe de kwestie in zijn geheel in
Haarlem moel worden opgeiost. Het ziet er dus naar uit
dat de weC<groep van de wijkraad nog wel enige tijd haar
werkzaamheden zal behouden. ln de toekomst zal steeds
meer de vraag rilzen hoe de hondebezitters daadwefieliik
meer verantwoordelijk voor hun viervoeters kunnen
worden gesteld.
Wij willen daarom opnieuw een beroep doen op uw
medewerking om onze wijk van hondepoep schoon te
maken èn te houden, en zo de overlast en de ergernis
voor anderen le voorkomen.
A.M. Chabot

Ram pe rtie

Zin in muziek? DwarsÍluitles aangeboden, individueelof in
groepsveöand tel: 24 13 7A

2<(-.
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Aktie voor speelruimte



I Orchidee Hqqrlem BV Rockoerrshof

Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw blcer-rrstuk thuis besteld,

PrijzenvcnoffS5C Telefoon: 24 4B 26
Postadres:
Krokusslraat 49
2015 AE Haarlem
Tel. (zaak) 023-244826

(pnve) 023 - 31 231 4
Fax 023- 247018

onthoudt één ding
t'oor kw'aliteit haring

naar:

PHILIP KOR,VI\G & Z\
Ramplaan 4-1 Teleioon [t]-r i- - r r
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolattes
Gas - en waterinstallaties
Cenhale verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingert
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d. ^*:een\ötrÈcsren §/ -ti=

Waag wr§pndofferte

l«ansan@zn
l.looídeí TtrrjorEraan 54
2015 HL l-laa,r1e.. n
T€letocír JZ3-H2344
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D e Echte Groen tevakman

M P nakero U

Uw spec íool o d r es voo r:
f ruitmonden en f ruitschoten

RAMPLAAN t 2 Tet. 21233t,,
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mannenmode

Balley's; Polnt;
Glovannl; Van Glls;
Guy Ia Roche; Bad Boys

BLOEMETJDAALSEWEG 249 A
2051 GC OVERVEEN

TEL. 023 " 27 06 60

I'l euw telefoonnummer

Crisiscentrum
l"r:: -;.-; .- '5 rnaarl is het erisiscentrum Haarlem
l:":.ll:' ,--:" ?en nieuw teleÍoonnummer. F{et
3': :::-'--- : , ,: :n nacht bereikbaar voor mensen in
a--:r DS,:- s:-= -::: Men kanzich rechtstreekstot het

+: :-

,- -;i uns s::-'--- k.an men rnet proÍessionele
F- : . ï-'èners i'=':- : . =- le noeilijkheden waarin men
i:-.:aí Als het ^::: s k.an lnen ook een paardagen in
r:' ,antrum vert ., a^ -rt Cristscentrum is geen
.:, 1-ghuis voor Ca.r :r:- 3e h':lpverlening van hel
c' : : ::ntrum valt c- lÉ- :È z :i.enÍondswet. Het
C'. .:antrum is gevesti3J op de Schctersinqel 2 te

"== -
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Speeltui nveren iging Overveen

Speeltuinnieuws Het gaat steeds beter met de speettuinl
Wij hebben er t!ryee nieuwe bestuursleden bij, le weten:
Riet HoÍÍman en Willem Oostdam. Zodoende bestaat ons
bestuur nu uit vijÍ mensen. De taken zijn als volgt
verdeeld:
Wim Platel : voorzitter
Willem Oostdam: penningmeester
Marjolein van Giessen: secrelaris
Olga Zonneveld: algemeen bestuurslid en be-

heerder van de kindeöoerderij
Riet HofÍman: aktiviteitencoördinator

Er komen steeds meer mensen bij die ons helpen met
Íolderen en het uitvoeren van aktiviteiten. Onze
vakantieaktiviteiten worden steeds beter
bezocht door kinderen en ons aanlal leden stijgt nog
steeds. Na Olga"s laatste dringende oproep in de
wijkkrant voor hulp in de kinderboerderij heeÍt zich 1

vrijwilligster aangemeld (natuurlijk kan zij best nog wat
meer vrijwiliigers gebruiken) Al nnet al ervaren wij toch
steeds meer betrokkenheid vanuit de buurt en dat vinden
wij heel positieÍ.

Marjolein van Giessen

De wijkraad wenst het nieuwe speettuinbestuur heel veel
sukses en ziet een nauwe samenwerking met plezier
tegemoet. Redactie

De Blinkert

1,

I
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à

):r

Bij de loterij op de Braderie van verzorgingshuis "De

Blinkert" zijn de onderstaande winnende numn'lers nog
niet afgehaald. U kunt de priizen bijde receptie aÍhalen.

Nummer 345 Nummer 424 Nummer 692
354 481 843
369 500 868
392 506 870
313 572 Ía 926
4A2 5V7 -§,

op z0 maart j.t. is bij de brievenbus aan de ;-""'.ïUr.
een damesbril in een beige koker gevonden. De eigenaai
kan deze aÍhalen bijde receptie van Vezorgingshuis "De
Blinked".
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I.J wilt zekerheid in !'oor alle mogelilke nsrco's heeft

dt- Vercnigde Spaarbank verz.e-

kenngen die u veel zoryen bespa-

ren.Zo kunt u bq ons de premie

rnaar-rdeliik betalen. Dus van

hoge jaamota's hecÍt u geen la-st

meer. En natuurlilk handelen w'ij

cr,i'ntuelc schadc snel al.

Geïnteresseerd? OP onz-e

klntoren rertelicn rvii u ergraag

mer'r over.

DeVerenigde Spaarbank
doet meer,

verenigde
spaarbank
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LICHT. KRACHT. BEVEIT-IGINGS' EN

IiOODSíROOMlN STALLAïIES
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G[1-UIDSTECHNIEK
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Wij verzekeren alle risico's
die trboven het hoofd hangen. -
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PANEEL. EN KASTSOI.\^J
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VOOR EEN DESKUNDIG AAN,IKOOP-ADVIES

EN 1oo"o sERVlcE, RoLLAXD
I.1EER DAN HALVE EEUW FIETSEN'VAKKENNIS

^fr-ao kLi-*<AiltJ
o ALLE I/ATEN MNDEN
. CNDLADELEN
. TCaBLTICREN

ock vocr cile scortan Philips glc'eilornPcn,
T L - our len en zlcktro-moteriool

A G DE H.\AS RAÀ/PLAAN 46 TEL 24 05 53

Gazelle

Juncker

Vesting

U

HÀPPY'g gTRfTiTDAY COBSIER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand larig'
g eslaagd,
zoveel laar getrou\do

oí zomaar aardig?

Nu niet meer voor
ieder cadeautie
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