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Opnieuw een aÍbeelding van het Brouwerskolkje, maar nu in een heel andere kleur dan
dle-9p de voorpagina van wijkkrant nummer 4 van dit jaar. De foto is gemaakt in Íebruari
1991. Op het bevroren en besneeuwde water heeÍt de eenzame langlaufer een unieke
kans de schitterend-witte omgeving van een onverwachte kant te zien en ervan te
genieten. Laat ons hopen dat dit beeld binnenkort nogmaals werkelijkheid mag wo rden
en ons een mooie winter wacht.
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1991 .een goed begin was het halve werk

1992: werk aan de winkel
'332 staat al weer schoorvoetend voor de deur, De wljkraad
sluit hiermee

een

:''ramisch jaaraf. Al lijkt het Ramplaankwartieraan de buitenkant eraltijd even rustig en
.'edig uit te zien, in de wijk staat de tijd niet stil.

-et

liefst zouden we als bewoners alles in de wijk willen laten zoals het is, maar de klok
: <t de seconden lang.zaam weg en ongemerkt sluipt de verancjering onze |eeÍomgeving
3 nnen' Mensen houden van verandering en willen tegelijkertild dat-alles hetzelfdö
Ofiitt.
len merkwaardige tegenstrijdigheid. Ook de wijkraad draait mee in deze carrousel van
. erandering.

tÍscheid Quint

lvijkraad en een garantie voor het voortbestaan. Hoe

Mul

--':::i' nam Quint Mul met een Íeestelijke

etentje

: L'àn zes jaren wijkraadsleven. Ruim van te voren
--:: rij zijn aÍscheid aan. Zoals het een goed
-

-

-

=-:ester betaamt, verliet hij ons met een exact

-: : :1 ,ran de wijkraad in zijn huidige samenstelling
, - - .Je wijkraad belooÍd ons door het eerste
: j= l.àt heen te loodsen. Met raad en daad stond hij

-- l.: vakkundig advies, zijn inzicht in de ambtel'rjke
r-. heldere,
visie op het tuindorpkarakter
- :: ,,vijk enscherpe
zijn doortastende aanpak van
:

.

' r ,', :nde ambtenaren en ondernemers, droegen
:at de wijk en het tuinbouwgebied een aantal
:'anderingen bespaard bleeÍ. euint verdwijnt
n et volledig in de anonimiteit. Op de

^:

-

zal híj ons met diezelÍde raad en daad blijven

:.:
,

p ro

::r

ject aan de pieter

Wantelaan,

senloren, blijÍt hij begeleiden.

','Ë's:ë"(i ng rvijkraad
-: :=::^i3-t in ieder geval een Íorse

.: .: , a- 'uimtetijke ordening. Voor
I - :': - r, . ^Og SteedS nieUWe
r- :;::(ent ÍriS bloed voor de

belangrijk de wijkraad kan zijn, heeft het verleden al vaak
genoeg bewezen. De gebeurtenissen van het aÍgelopen
jaar zijn daar een duidetijk bewijs van. Ook het kómende
laar zal er weer genoeg werk aan de winkel zijn en vele
handen maken dit licht. Laat uw wijkraad het komende jaar
niet in de kou staan en laat door actieve medewerking uw
steun blijken.

Ken

nin

gsmakingsbijeen ko mst

ln het begin van het nieuwe jaar willen wij actíeÍ starten

met de werving van een aantal nieuwe wijkraadsleden en

vrijwílligers voor de werkgroepen. ln maart zal een
speciale inÍormele avond worden georganiseerd voor
geïnteresseerden. Ook zijn wij nog steeds driÍtig op zoek
naar een wijkbewoner die het secretariaat op zich wil
nemen. U kunt altijd contact opnemen met een van de
wíjkraadleden uit het coloÍon. Aarzel niet. bel ons.
En natuurlijk wens ik iedereen mede namens de wijkraad

een gezond en gelukkig

l992tl
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Daarover sp raken zi i

:t,

-::'ryel er weinig hoogtepunten te bespreken

waren,

:s Ce wijkraadsvergadering van 31 oktober j.l. weer een
: ^.':lle bijeenkomst. Gesproken is o.a. over de crimobiel,
:= Sociale vernieuwing (het idee van de wijkraad om de
: -'erhulp opnieuw te aktiveren scoort betrekkelijk hoog
:: de prioriteitenlijst van de gemeente) en het
, :zenden van een brieÍ ter ondersteuning van de aktie
'=;-"n kantorenbouw op het terrein van het Sport': -Csenbad. Nieuwe wijkraadsleden zijn zéér welkom (en
-ard nodig) bij te dragen in het verutrezenlijken van de
'.

:

3nnen voorons Ramplaankwartier!

Daarover spraken zij ook
- - cp de wijkraadsvergadering van 28 november j.l.
:':n (gedeeltelijk op uitnodiging), behatve de
--aadsleden zelf , veel belangstellenden aanwezig.
:=creid werd gesproken over de plannen van

- 'gbouwvereniging "Haarlem Veste" om

.-

de

-Jen aan de Ramplaan BZ|lm 106 te renoveren dan
: c die plekken nieuwe woningen te realiseren.

:: jk werd dat bewoners, omwonenden en wijkraads: :- Vërschillende standpunten innamen; er werd
::: ::en een aantal al dan niet gezamenlijke stappen te

-::^ cndernemen naar de woningbouwvereniging
-: ::,,,,oners en door de wijkraad.

R

door

Zo at en toe druppeft de vraag nog eens binnen, "Waar is
de burenhulp gebleven?" Vroeger vond u in het coloÍon
van de wijkkrant een teleÍoonnummer waartoe u zich kon
wenden wanneer burenhulp gewenst werd. Toen er in
1990 een nieuwe wijkraad werd gekozen, bleek bij
navraag dat de burenhulp op een vrijwel dood spoor was
geraakt. Wat was de oorzaak? Geen vraàg....? Geen
aanbod....? We weten het niet. De nieuwe wijkraad
begon enthousiast aan zoveel nieuwe dingen, dat het
dode spoor wat de burenhulp betreÍt een beetje bleef
hangen. Dus toch. ..geen vraag? Toch willen wij graag
weten in hoeverre burenhulp in onze wijk van belang is.

Wat

is burenhulp?

Burenhulp is in de eerste ptaats een beetje sociaal
contacl met uw naaste omwonenden. Er aÍ en toe zijn is al
van groot belang: even een kopje koffie samen drinken,
een recept halen bij de apotheek, de rolemmer buiten
zetten, bij oudere mensen helpen met de administratie,
meegaan naar de dokter, er op letten dat de medicijnen
wel op de juiste manier worden ingenomen, u kunt zelf
wel aanvullen wat een ander nodig heeft.

Wat

is burenhulp

niet!

Burenhulp houdt absotuut niet in dat u huishoudetijk
werk gaat verrichten; het sociale aspect is hooÍdzaai<l
Kortom: gewoon een beetje aandacht.

Wat doen we met de burenhutp?
Om te weten te komen oÍ burenhulp echt gewenst is in
onze wijk, willen wij graag uw mening horen. Vindt u dit

soort hulp belangrijk? Laat het ons dan weten: de
adressen vindt u op pagina 2. Natuurlijk vragen wij ook de

heel veel dingen van dienst zijnl

-: '*::ste sneeuwbessen zijn al verdwenen, maar
.:::::::ls zijn er nog genoeg. Mooi om naar te kijken,
:-coi om mee te spelen. Want ze doen het o, zo
-:eblaaspijpen.

:1' '- -en ze op je raam terecht,

in het Ramplaankwartier

assistentie van enthousiaste mensen die ons in het
opzetten van de burenhulp in het Ramplaankwartier
willen helpen. Ook níet-wijkraadsleden kunnen ons met

ozebottels

r_:r

Buren hu lp

wordt dat behoorlijk

., . - =: rs een heel gepeuter en gekrab om het spul
;:" .: :e krijgen.
- -, :.'= .ie vanuit de bejaardenwoningen het verzoek
:::" - := ,vi;kkrant aandacht aan te besteden. Welnu,
:r dus een beetje rekening mee houden, en
-- :- ',=
:'::: : - - :at opzicht geen irritatie te veroorzaken? Met
::- . - _- :: cok naaronze kinderen.

Joke Blansjaar

,4\-

k\-t/
\\-r'

De volgende wijkkrant zal verschijnen in het weekend van

29 Íebruari 1992. De kopij voor deze krant kunt

5

I

u

ínleveren t/m vrijdag T lebruari op de volgende adressen:
Ramplaan 37 en Hospeslaan 44.

Werkgroep Rulnnteln5ke Oroening
Mogeliike sPeelPlekken

Spelen in de buurt
speelEnige tijd geleden heeÍt de consulent
gemeente
de
de sector welziin van

Gebied I
Westeliik van de RamPlaan

;;i;"g".il.n'r"n
jàt.rL
dat de mogelijkheid bestaat tot het
weten,

Ën.

speelvoorzieningen op
óir1tt.n van bescheiden
komende plekken in de wijk' Het

daarvoor in aanmerKtng
voor kinderen in de
öIui o*roil om kleine épeeltoestellen
grote
behoeÍte bestaat'
kleuterleeftiid, waaraan in de wijk

1

ffi.xig

ter
órnA"t de gemeente slechts bescheiden middelen

beschikking heeÍt gesteld, dient bestratingswerk.zoveel
ook
íog.rlik teïorden vermeden' De voorkeur gaat dan
in
Oras,Aal-!3
uit naar situering van de speeltoestellen
aan te wuzen
*UfràrO is gevràagd om een aantal plekken
zouden
geplaatst
waar eventueel speeltoestellen
en
gegaan
zoek
op
f.*." worden' We ziin daarom plekken gevonden'
hebben in totaal viiÍtieí mogeliike
geschikt' Er is in
óàrà ziin echter ranö niet alleiraal even
verkeersveiligheid
de
naar
dit verband voorat óereren
rol: een
maar ook de sociàte veiligheid speelt een
buiten
niet
moet
linderen
speelplek voor zeer longe
verschillende
de
van
,[nt iiinr Naast oe gesànixtheid

De
piËxr"É is ook de liiging in de. wiik van belang'
het
over.
ongelijk
zijn
[uioig" speelvoorzióiinóen

dat in de
ÀàÀp"rr"nË*adier verdeeuL Het bliikt bovendien
ook
speelgelegenheid
weinig
oJei uàn de wijk met
dergeliike
Voor
toestellen'
nieuwe
ruimle is voor

*àinig

d.t. ligging zeker z.o'n
Voor een iuiste
belangrijk argument ats óe geschiktheid.'
gedeeld' ln
stukken
in
drie
wilr
de
we
àÍweginó neÉnen
van de Ramplaan' ziin door
ó.oi,r",i tl net oeet ten westen
de
Ëni g..n speelvoorzieningen aangetroÍÍenlnen zal ll'
wenselijkheid eraan dus wei het grootst ziin' O.e!ied.
zich
net aeet ten noorden van de Roilandslaan' bevindt
kleuters
voor
ligt
nài ór.in van de Beatrixschool maar dit
ten
te ver van de woningen aÍ' ln gebied lll' het deel met
speeltuin
van de Roliandslaan, ligt de
=riO.n
en vormt
daarnaast een tegelplein redeliik centraal
inOi9l
althans
daardoor een go"óe speelvoorziening'
menlng
onze
naar
ààr. g.op.nd is. Gebied I verdient
komt gebied
ààn oàk een voorkeursbehandeting, daarna
gebied lll'
plaats
komt
ll aan de beurt en op de laatste
een korte
plekken
is van elk van de vijÍtien

plekkÉn

is voor de wijkraad

iiàin,

.de
beschriiving opgenomen en aangegeven.oÍ
juist
ÉetreÍÍe;deltef íaat ons idee geschikt is oÍ laatniet'
dat

W"rn.., u het niet met onze mening eens bent'
volgende
dan schriÍteliik weten oí kom naar de lichten'
Dit
te
toe
standpunt
uw
om
*iit raaOsrergadering

punt staat in ieder geval op de agenda!
nu.
De meest geschikte speelplekken op de plaatsen met
wijkraad
de
door
zullen
de minste-speelvoorzieningen

aan de gemeente worden doorgegeven' behalve
wanneer hiertegen door omwonenden serieuze

bezwaren worde-n ingebracht' Voorlopig scoren
geeÍt
nummers 2. g.8. en O net hoogst' Deze volgorde
3 en
2'
dan
tevens de prioriteit aan, dus eerst nummer
de

vervolgens

I en 6.

Johan Galjaard.
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. Plantsoen BloemveldlaanrOoster Ttrindqrplaan

grasveld met enkele vol-

wassen bomen:

beoordeling: Íraaie kleine groenvoorziening in steen-

advies:

achtige omgeving:
handhaven in huidige vorm'

2. VanTwiskplein

nescf,ri;ring: t<tein rechthoekig grasveld waarop

nu

bouwketen staan;
te
beoordeling: klein als echte groenvoorziening;
advies: zeer geschikt als speelplek'
3. Plantsoen tegenover rijwinkels Ramplaan

Oescf,rl;uing: rechthoekig plantsoen met struikgewas
en gras;

beoordeling: bep-lanting ontneemt het zicht op de

advies:

winkels;

geschikt als speelplek, aantrekkelijk voor
winkelende ouders.

Gebied ll

noordeliik van de Rollandslaan
4. Plantsoen tegenover Dekamarkt
beschrijving

beoordeling
advies:

rechthoekig Plantsoen met bomen;
eventueel als alternatieÍ voor nr' 3;
geschikt als sPeelPlek.

5. Groenstrook in HosPeslaan

met gras, bloembedden
ffinberm oPgaande bePlanting;

en

twee
beoordeling: onveilig vanwege ligging tussen

advies:

rijstroken;

ongeschikt als speelplek tenzij één
rijsirook wordt ingericht als woonpad'

6. Veldie in Hospeslaan naast voetoad

beschriiving:

beoordeling
advies:

oras met enkele struiken;
óeen duideliike Íunktie;
ieer geschikt als sPeelPlek

7. Binnenterrein tt'ssen Van Dalglaan en Hospeslaan
terrein met traÍohuisles en

ffiekig

schaftlot<aàl;

beoordeling: ligtteveel uit het zicht;

advies:

ongeschikt vanwege sociale veiligheid'
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earkeerterrein in L. van Dalelaan
bestraat en door struikgewas om-geven;
wordt relatieÍ weinig gebruikt;
1r .
zeer geschikt als speelplek.

::schrijving:
:::ordeling:

es:

-

.oenstrook in PieterWantelaan
- =.: ^r'ijving: grasveld langs de rijstrook;

f

::::rdeling:
:

I :s

vormt beëindiging van twee woon-straten
en achterpad;
geschikt als speelplek.

1

2. Plantsoen Croesenstraat

beschrijving: middenberm met gras;
beoordeling: wordt reeds als voetbalveld gebruikt;

advies:

ongeschikt vanwege verkeer.

:r-

beschrijving: betegetd speetvat<;
beoordeling: wordt nauwelijks gebruikt;
advies: na herinrichting zeer geschikt als ruig
speelterrein.

3 e bied

lll
2,., delijk van de Rollandslaan
. nr{c rl lMeeszslraat

"
: -.: -'

-- '- "ing
' ,v

- : ^ _ - !:'inn

--

::, ::
_::
-

rje kerk
grasveld langs sloot;
geen duidelijke gebruiksÍunktie;
ongeschikt vanwege nabijheid water.

:<
- - _ _ _-

_

- l -- -:
: I ::

in de Vs n Rae
straat
,Ynd
driehoekig vak met struikgewas;
^À

J

geen Íraaie aanplant;
zeer geschikt als speelplek.

beschrijving: struikgewas meibomen;
beoordeling: weinig aantrekkelijke ínrichting en veel

advies:

verkeer;
ongeschikt als speelpÍek.

l5--qrqgnstrook in de Abraham Mensstraat
beschrijving: rasveldjes aÍgewissetO nret struik-gewas
en bomen;
beoordeling: nu reeds als speelveldjes in gebruik;
advies: zeer geschikt als spee-plek.
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BELASTINGYRIJ SPAREI\T
Nu beslissen geeft U tenminste
12 jaar belastingrroordeel
Het ABC spaarplan: een combinatie van sparen - met hoog rendement
en verzekeren. U spaart dus via het betalen van een verzeËeringspremie.
Dat levert aantrekkelijke resultaten op.
Het ABC Spaarplan is onder andere geschikt voor:
r studiefinanciering r Aanvullend pensioen I Sparen en schenkingen
onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe het ABC Spaarplan in uw

voordeel werkt:
411 u 15 jaar lang f100,- per maand spaart, brengt u dat in totaal
/ 18-000,- op. Met een rendement tussen g% en llVo Èdraagt de einauii_
kering ongeveer f 32.000,- belastineyrijl
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Nogmaals: groot onderhoud Tuindorp
ln ons artikel over het groot onderhoud in Tuindorp zijn

een aantalzaken niet zo goed uit de verf gekomen àts <íe
bedoeling was. Wijwillen daarom graag enige aanvulling

geven. Dat in de proeÍwoningen niet alles zo is gelopei
als een ieder in aanvang had gehoopt en verwàchi, is
inmiddels wel duidelijk geworden. Ook de bewoners van
de tweede proefwoning die in de vorige wijkkrant niet met
name genoemd werden, kunnen daarover meepraten.
"Wij werden gevraagd onze woning beschiXbaar
le
stellen als proeÍwoning',, zo verklaart mevrouw Boerboom
uit de Middentuindorpslaan, "wij hebben ons dus niet
aangeboden! De proeÍwoningen kregen een vergoeding
van Í1600.- omdat we er in moesten blijven, maar ats he1
bij de andere woningen anders ,ou iaan, zouden de
proefwoningen gelijk gesteld worden. De andere
bewoners moesten er, later, dus uit en kregen Í4600._.
Ook wij vroegen om het resterende bedrag. Dat kregen
we niet, omdat wij er niet uit geweest waren. toen heÉ it<
nrijn advocaat ingeschakeld, en alsnog hebben beide
proeÍwoningen het restant ontvangen. En hoewel
de
werklui zelÍ veel begrip hebben getoónd, ís er daarbuiten
weinig begeleiding geweest van de opzichter noch van
de woningbouwvereniging. Wel van de
Bewonerscommissie, in het bijzónder van de heer van
Kessel en de heer Kramer. Want zoals atuit het verhaal
,'an.de andere proefwoning duidelijk is geworden: het
cleek al snet ondoentijk om te renovàren en tegelijkertijd
n de woning te verblijven. Zes weken zondei Oóucnà,
twee weken geen keuken, niet koken, niet wassen,
één
rveek zonder toilet, (chemisch toilet in de kamer,'dus

geen prívacy!).

De maat was vot
--:n

eindelijk de woonkamer ',aÍ,, werd verklaard en de

:-:":lien weer schoon en netjes stonden, bleek
er
-'.i
:

iets aan de zijmuur te mankeren en werd dat
piekke
"even,,
opgelost. Wat inhield dat de
="
, -nsnrnuur met scheppen werd aÍgestoken! Alleshele
zat
: . :r:endik onder het stof en gruis, inllusieÍ ikzelf. ln het
- _. lri"ris
was het één verschrikking. Toen sloegen na
=
"- - cirie nraanden bij mij

voormalig hooÍd technische dienst, vond ook
dat er in

deze situatie niet meer in de woning geleeÍd kon worden.
De grenzen waren echt overscnreàen. De heer
Gon en
de heer Breems hebben ons toen aangeboden om
acht
dagen in hotel Roozendaal te logeren. Wil ,neUOen
dus
duidelijk niet altes op alles gere[ om in Hoozendaal
te
komen; dit kwam voo( urt debp dat moment onhoudbare
sítuatie. Daar de bewoners van de andere proefwoning
die kans niet hebben gehad, hebben zij daarvoor een
vergoeding gekregen van de woningbouwvereniging,
omdat je met hvee proefwoningen zat,-die tocn OezófOe
rechten hadden Terechtl

Kostbaar staartje
Toen, na anderhatÍ jaar. is daar nog een vervelend
staartje

aangekomen, Toen bieek dat het groot onderhoud
niót
overal goed was u;igevoerd en erlen keede operatie
nodig was, was er geen enkele vergoeding meer
voor de
opslag van meubelen e d , want àie naOten we
bij dà
eerste keer al gekregen. Dus door een fout van
wie dan
ook werden wij weer op kosten gejaagd voor
.
vloerbedekking enz ook loen moest er een
binnenmuur
aÍgestoken worden. kozijnen vensterbanken,
enz. enz.
Toen hebben we zelÍ Ce Íirma Baars ingeschakeld
om
onze spullen anderhalve week op te slaan, wat
ons
Í988.32 heeÍt gekost
ïot zover de reaktie van mevrouw Boerboom.
Wij kunnen ons voorstellen dat veel bewoners uit
Tuindorp die te maken hebben gehad oÍ te
maken zullen
krijgen met het opknappen van hun woning, zich
zullen
herkennen in de verslagen die in deze wijXkrant
en de
vorige gepubliceerd zijn. Aazeh u niet te reageren!
,

Annelies Homburglmevrouw A. Boerboom.

er1.4/acht

de stoppen àoor. Toen ne-O if Oe
' : ^ ngbouwvereniging gebeld en
Eezegd dat de maat
: ..,:s.

Opnieuw een felicitatie

en ík eiste dat ze meteen kwamàn.

Dat kon niet,
',:': :e zaten ín een vergadering, werd gezegd"
lk ben
:::a ..raar íller"rrsuw van Kessel gerend. Die È met
me

*..9Ègaan naar
huis en heeÍt toen de woning_
:: -,.,,,,,eieniging gebeld, dat ze meteen moesten
komei,

',:^: ze stCInd niet rneer voor de hele situatie in.De heei
^

I

-

^:':=

' '::

:ornralíg directeur, vond dat we wel in Oe wonin!
r btii'lgr. llat kon dus duidelijk niet; alles
was ééí
'rassa van de kalk en gruis.
De heer Breems,

9p
]1 november j.t. was het echtpaar Wiilemse uit de
Midden

Tuindorpslaan 60 jaar getrouwd. Het feest met
hun elf kinderen, overige Íamilièleden en vrienden is
al
achïer de rug en de meeste bloemstukken zijn alweer
uit
de kamer verdwenen. Het schitterende kerststuk dat de
wijkraad hen als felicitatie heeft aangeboden, benadrukt
nog eens extra onze gelukwensen.
Proficiat!

AH

o

Een boom
van een wijk

s#s

ffi
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Dit voorjaar kreeg de Wijkraad Ramplaankwartier een
brieÍje van de Stichting "De Houten Haarlemmer" met het

verzoek om haar doelstelling, het behoud van de
Haarlemmer Hout, te onder-steunen. Het briefje kwam

binnen in de periode dat de uitslag van het reÍerendum al
bekend was, dus de wijkraad was in een Íeeststemming.

Omdat het toen reeds duidelijk was

dat het
Brouwersvaartgebied door de gemeente ontzien zou
worden, leek het ons een leuke geste om ook iets aan
het groen elders in de stad te doen. Om een lang verhaal
kort te maken: de Stichting RamplaankwartierÍeeÍt op
verzoek van de wijkraad een bijdrage gestort ten
behoeve van het bomen-adoptieplan vàn de "Houlen
Haarlemmer". De wijk heeft nu een eigen boom in ons
Íraaie stadsbos. Het is een eik en hij staat in het
noordelijkste puntje van vak Zl, dat is het d-erde vak langs
de Spanjaardslaan., gerekend vanaÍ het Huis met àe
Beelden. Eén en ander is vastgelegd op een echle
oorkonde, zoats uit bijgaande aÍbeetding níijXt. Het idee
om via adoptie het bomenbestand van de Haarlemmer
Hout veilig te stellen spreekt de Wijkraad zeer aan. Mocht
ook u betangstelting hebben voor het adoptieptan,
donateur willen worden van de ,'Houten Haarlemme/, oi
gewoon wat inÍormatie wiÍlen ontvangen over de
activiteiten van de Stichting, wendt u zích dan tot:
Stichting "De Houten Haarlemmer,,
Huis ter Kleef, Kleverlaan 9,
2023 JC Haartem. tet: 023-258181.

oofts\oNDE
No. a 521
Het bestuur van de stichting

.DE HoUTEN
HaARLEMMER,

r'

$«d"«-g ffi^qf1^*,-

zeer erkentelljk

X«^pÀÍ{Éasrv

voor de brjdrage aan

het herstel van

,t.

Da HAAnLEMMEI Hour

"à{i{d

W

door het adopteren van een boom I I
e&X<, -wAla »7

--rm.n

Johan Galjaard

lngezonden mededeling

Stichting Vrouwenknooppu nt
Aan alle vrouwen met een minimumuitkering

Wat kost het u?
het ovenarinnen van uw mogelijke twijÍel tot deelname

-

aan

De organisatie ter belangenbehartiging van vrouwen met

een minimumuitkering biedt u een cursus aan met

voorlichting

en

scholing, gegeven door drie

ervaringsdeskundige vrouwen.
Wat kunt u daaraan hebben?

Door deze cursus kunt u nog beter voor uzelÍ opkomen.
u meer te weten over uw rechten in een
uitkeringssituatie. Gaat u makketijker af op instanties als
Arbeidsburo, Fiom, Buro rechtshulp, Nieuwe start, Miss
Minima. Kunt u stappen zetten in de richting van

Komt

opleiding en/oÍ werk. Krijgt u allerlei handige tips en
ideeën van uw medecursisten. Werkt u gericht aan uw
eigen toekomst.

10
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deze cursus, onder het motto "wie niet waagt, wie niet
wint."
twaalÍ ochtenden van 9.15 tot 11.30 uur vanaÍ 20
januari (schoolvakanties u itgezonderd).
Í1.50 per ochtend.

Wij werken in deze cursus veelal met korte inleidingen,
groepsgesprekken en in kleine werkgroepjes.
De cursus wordt gegeven in het vrouwenknooppunt,
Doelstraat 6 in Haarlem (centrum).

Voor verdere inÍormatie kunt u bellen naar Hellen van

Veen (cursusleidster) tet: 023-323047 (thuis). Zij is ook

bereikbaar op het vrouwenknooppunt tel: 023_b26g24

op woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Kerstviering N.H. kerk Ramplaan

Ook dit jaar heeÍt de Stichting Mensen in Nood weer met
veel sukses in Haarlem-Overveen een kledingaktie op
touw gezet. Er bteek hier een opbrengst van 3.500 kg
(totaal regio Haartem: 20.000 kg) te zijn-Het spreekt voo-r
zich dat de Stichting u dankbaar is voor alles wat u, als
bewoner van het Ramplaankwartier, dit keer weer hebt
gedaan om de inzamelingsaktie tot een sukses te maken.

\-

AIs je nu eens geen wijze uit het

Oosten bent?

Dit is de titel van een vertelde en

Stichting mensen in nood

Maar het sukses van een dergelijke aktie staat oÍ valt ook
met het enthousiasme en de inspanning van een groot
aantal vrijwiilig,st)ers dat er bij betrokken is. Ook aaÀ hen
wi! de Stichtlng oprechte dank overbrengen.
Wii vertrouwen erop dat "Mensen in No-od', ook volgend
jaar ernd cklober 1gg2, weer op u mag rekenen.

gespeelde

verkondiging op de eerste Kerstdag in de N.H. kerk aan

de Ramplaan. De viering is bestemd voor kinderen en
volwassenen. VooraÍgaand aan de dienst worden er,
afwisselend door koor en gemeente, oud-Nederlandse
en Vlaamse kerstliederen gezongen. Deze samenzang
begint om 9.45 uur.

Belangstellenden worden van harte welkom geheten.

Hij straalt weer!
Het zal u niet ontgaan zijn Hij staat en straalt weer. "De
kerstboom." Dat de f irma Artif leur onze wijk een warm hart

I (

toedraagt blijkt ook nu weer. Geheel belangeloos

zorgden zij er weer voor dat de kerstboom er níet alleen
kwam, maar......ook opgezet werd, (wat een heel kanvei
is). Ook willen wij de firma Korving niet vergeten. Zij
leveren de stroom en..,.zodra Frits de stekker in hei
stopkontakt steekt, straalt de boom weer prachtig.
Beiden heel erg bedankt.
JB

Ram pe

n Ramplaankwartier gevraagd: Ílinke hulp in de
tuishouding, voor 8 - 10 uur per week'Vergoeding en
,verktijd n.o.t k
te|. 242521 (na 19.00 uur)

rties

Jongen, 15 jaar, biedt zich aan als oppas voor
de avond
lnÍ:Jorn Barilema, lel. 244269
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Orchidee Hoorlem BV
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Tussen holf negen en tien
's

Pos la 3.É.
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middogs uw broemstuk tÉuis bàsterd.

Prijzen
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* Delicatessen.uan Kaatje bii de
Sluis
* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick iis
* Treasure tea
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Rockoertshof

2!7

0?l-260t12

B/oen'e-:aaise weg 267 _
Overveen _ Tel. 260732

onthoudt één drrtg
roor k*oliteit hartng
naQr

:,
:-l

PHILIP KORVING & Z\

Ramplaan

4-1

Teleloon 021 2J: i1t

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolatres
Gas - en waterinstallaties
Qenhale verwarming
Riolennoen
Complele badkamer- en

keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,

gashaarden, boilers,
geisers

e.d.
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Vegen in de buurt
3ij de binnengekomen enquèteÍormulíeren die u tijdens
Je wijkraadsverkiezingen in september vorig jaar heeft
(unnen inleveren, zaten veel vragen over het vegen
:oor de gemeentereiniging in onze wijk. De belangrijkste
,/raag was: "Wij willen graag weten wanneer de
'i

eegwagen door onze straat rijdt, zodat we op tijd de auto
,veg kunnen halen." De wijkraad heeÍt deze vraag bij de

Eemeentereiniging neergelegd en gevraagd om een
;aarschema voor publikatie in de wijkkrant. Uiteindelijk
bleek dit niet mogelijk te zíjn. De gemeentereiniging
beschikt niet over een vast schema met data waarop de
veegwagen in onze wijk komt. Dus....er zit niets anders
op:veegt u het stukje goot waarop uw auto staat aÍ en toe
zelÍ even schoon.
tUet het oog op de komende Íeestdagen, willen wij u
weer wat nuttige tips geven die wij vonden in het boekje
"Help het Milieu" van Lucas Reijnders.

ffi
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Kaarsen

TAARLET',/

scHooN

Sixpacks
Een van de meer bizarre verpakkingen voor ondenrueg is

het 'sixpack', bestaande uit een zestal plastic ringen
waarin blikjes hangen. Veel van deze sixpacks worden
gedachtenloos weggegooid nadat de btikjes er zijn
uitgehaald. Rondslingerende sixpacks die in het water
terechtkomen, belanden in de praktijk niet zelden om de

nek van duikende watervogels, zoals sterns

Kaarsen zijn er in diverse soorten. Het schoonst branden
de stearinekaarsen. Ook in de produktieÍase komen
stearinekaarsen er niet slecht aÍ. Kaarsen van bijenwas
ontlopen stearinekaarsen niet veel in milieubezwaar. Wel

is de toepassing van

bijenwas

als

meubelwas

en

meeuwen. Vaak leidt dit vroeg oÍ laat tot verstikking.
Kortom: rond-slingerende sixpacks, ontdaan van blikjes,
zijn volautomatische dierenbeulem. Veel ellende kan
worden voorkomen wanneer weggooi-junken in plaats
van een plastic sixpack een kartonnen sixpack kopen.

hoogwaardiger dan die in kaarsen en is er een zeker risico

dat bijenwas resten chemisch bestrijdingsmiddel bevat.
ParaÍfinekaarsen en gekleurde kaarsen scoren in milíeuopzicht relatief minder goed. ParaÍÍinekaarsen geven een
naar verhouding vuile vlam en gekleurde kaarsen zijn op
het niveau van produktie in het milieunadeel. Het minst
geslaagd zijn echter de waxinelichtjes in een aluminium
houder. De milieubezttaren van aluminiumproduktie zijn

het meest verantwoor-delijk voor deze
milieuscore.

slechte

Dran kverpakking
ln Nederland worden jaarlijks miljarden liters verpakte
drank gedronken. Een gevolg is onder meer een grote
afvalberg met aÍgedankte drankverpa k-kingen. Deze
vormen niet alleen een afva lprobleem. Het maken ervan,
het gesleep ermee en het schoonmaken geven
eveneens aanleiding to t milieubelastíng. Deze
milieubelasting van de wieg tot het graÍ is niet voor alle
drankverpakkingen hetz elfde, en dat geeÍt de
mogelijkheid door de keuze van de verpakki ng ook het
milíeubederÍ te benvloeden. Het mooiste is en blijft het
onverpakte kraanwater. En het treu rigste zijn de energievretende aluminium blikjes en de van metaal en plastic
gemaakte kuipjes waarmee é én kopje koÍÍie van
kofÍiemelk kan voorzien.
Joke Blansjaar

t,
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Oliebollen
Een kerstvakantieverhaal om (voor) te lezen

Met een diepe zucht schooÍ Barl z'n autootjes opzij. Hè

bah, hè bah, hè bah. Hij was toch wel de grootste

pechvogel die er bestond. En er viel niets, niets meer te
veranderen. Bah, bah!
Hij had er zich zo op verheugd, op de kerstvakantie
Lekker bouwen aan zijn trein, een beetje rommelen op
zolder, en vooral genieten van twee heerlijke weken vrij.
Maar noul Net was mamma binnengekomen, vanuit de
keuken. De hele ochtend was ze al druk geweest. Er was
al een tulband klaar, een klein kerstbrood, en nu was ze
aan de gang met het beslag voor de oliebollen. Het hele
huis rook er feestelijk van, en mamma zelf had een lekker

Bart zuchtte diep. "En o ja," kwam mamma er opeens,
heel onverwacht, aan toevoegen, ',tante JoseÍien neemt
ook een nieuwe oom mee, Oom Peter, zo heet hij. lk heb
hem óók nooit gezien, hoor, maar tante JoseÍien vindt
ien slg aarClg.
3al snooÍ Cok dat nog! Als tante JoseÍien zo'n man
aa'c g ,,,i:id, nou, dan zou het wel helemaal niks zijn. Nee,
3al :aC z oh zijn kerstvakantie anders voorgesteld!
,i

\

t

oudejaarsluchtje om zich heen. Daarom was het
misschien ook niet meteen tot Bart doorgedrongen, wat
mamma zei.

"Vanmorgen heeÍt tante Josefien gebeld,,' zo begon
mamma, "en, zo leuk, we hebben aÍgesproken dat zij en
Ronald gezellig bijons oudejaarsavond komen vieren."
"Mmmm," had Bart eerst nog gebromd, maar toen schoot

hij opeens recht overeind. ïante JoseÍien?! Die
verschrikkelijke, aÍschuwelijke, ontzettende tante

Josefien! Bart kreunde zachtjes, en van nijd legde hij zijn
nieuwe twee-kleurenauto terug in de kist - dààr had hij
meteen geen zin meer in. Want als tante JoseÍien kwam,

dan kwam dus die verschrikkelijke neeÍ van 'm, die

Ronald, ook mee. En je hebt neven en neven, maar deze
neeÍ was toch wel van de allerergste soort die je je maar

kon voorstellen

AI een tijdje liep Bart om zijn moeder heen te draaien, in
de keuken. Hij zorgde er goed voor dat hij steeds net niet
in de weg liep, rnaar toch ontgirg hem niets van wat zijn
rnoeder allernaal aan he[ Íonmelen was rnet de oliebollen.
Bart had narnelift een dan. Een ke(;oed plan, al zei hij
het zelf. Hij zo.t cf,e Ronald eens een lesje leren. Hijzou
met Ronald een goeie grap ultnlen, zo, dat hij voor eens
en voor attiiJ z'n grote nnrÉ zu.l houden. Dan kon hij,
Bart, eers

Die Ronald beweerde bijvoorbeeld dat hij alles veel beter
deed dan Bart. Heel vaak was dat ook wel zo, want hij was
tenslotte een jaar ouder. Maar hijZetdat ook maar steeds,

zodat Bart zich in de buurt van Ronald altijd veel kleiner
en dommer voelde dan hii werkelijk was. Ronald kon de
bal tot aan de overkant gooien, Bart maar tot het grasveld.
Ronald las al boeken zonder plaatjes, tenarijl Bart dat nog
nooit gedaan had. Ronald mocht Rons Honeymoonquiz
altijd helemaal aÍzien, Bart maar tot de eerste muziek.
Ronald kon dit en dat en zus en zo, Bart werd er al weer
helemaal beroerd van als hijeraan dacht.
En uitgerekend deze Ronald kwam dus zijn Íijne
kerstvakantie bederven....om maar niet te spreken van
die ontzettende tante JoseÍien, met haar vieze
parÍumluchten en knalrode lippen, haar glimmende
ringen, driÍtige bewegingen en haar donkere, ijskoude
ogen die nooit lachten. Goed, tante JoseÍien kon hij nog
wel ontlopen, maar Ronald....
14
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ldten, efl w;ïts l§ leld<ervan die Ronald aÍ.

Zo dacfit Bart, nraar voor ziir plan was het nodig dat zijn
rnoeder even niet keek Ffl€ pakte hij dat aan? Bart zat
net een inEewkkeld verhaal te bedenken, toen de
postbode hem le tup kwarn: er werd gebeld, en zijn
rnoeder llep weg naar de voordeur. "Nergens aankomen,
hoor!'waarscilfirde ze rpE, en toen was ze verdwenen.
Nergens aankornen? Dit was zijn kans! Vanuit zijn

broekzak haalde Bart een kleine denneappel
tevoorsehijn. En gauw,

gauq tegde hij die in

het

olieboltrenbeslag. Toen pakte hij de twee lepels, schepte

er vootzichltg een beetje omheen, totdat er niets meer
van de hele denneappelte zien was. Het leek nu net een
grote klont gesmon beslag op een lepel.
"Kijk rnamma, k kan het ook!" riep hijtoen hijzijn moeder
weer binnen ftoorde komen. "Mag ik?"
"Eh....- begon zijn moeder even verschrikt, maar toen,

nog een beetje aazelend: "Nou, vooruit dan

maar.

Voozichtig hoor!Langzaam liet Bart zijn nep-oliebol in het hete vet zakken.
Het ging prachtig! *'t ls wel een grote geworden zeg!"
merkte zijn moeder op, tenuijl ze in de pan keek. Bart
grinnikte zachtjes. Jaja! Wat zou die Ronald op z'n neus
kijken!

I

3.;Cejaarsavond. Buiten was het koud en guur; er stond
harde wind. Pech voor het vuurwerk-aÍsteken! Maar
'nen
was het warm en licht en gezellig. Alles was zoals
:
-:i hoort te zijn op een oudejaarsavond. ledereen zat te
l:nieten. ledereen, behalve Bart. Bart voelde zich een
::etje ongemakkelijk. Niet omdat hij het niet gezellig
,:nd, o nee. Hij voelde zich niet op zijn gemak omdat hij
- et had gedacht dat het zo gezellig zouziin.

,:r

opgezwollen was: er kwam alleen maar een raar gepiep

uit. Met een genietend gezicht nam oom Peter een
enorme hap en - gaf een brul van jewelste! ln zijn

wijdopen mond stak een halÍ verbrokkelde oliebol, en
héel duideliik waren de harde, nare stekels van de
denneappel te zien.
Even bleef het doodstil in de kamer. Toen gebeurde er
van alles tegeliik Tante JoseÍien begon met een hoge
stem zachtjes te gillen en te wijzen. Pappa baste met een
zware boze bromstem. Mamma begon zenuwachtig te
praten en heen en weer te lopen. Ronald zei wel twintig
keer achter elkaar: "Nou! Kijk nou! Kijk nou!"
Maar oom Peter zei niets. Die keek alleen maar met grote

verbaasde ogen naar Bart, die met een warm, rood
Om te beginnen was daar Ronald. Ronald die, heel
onverwacht, heel anders deed dan anders. Hii schepte
bijvoorbeeld helemaal niet meer op. Sommige dingen
deed hij nog wel beter natuurlijk, maar hij praatte er dan
met geen woord over en zei ook helemaal niet tegen Bart
dat die weer eens zo stom deed. Dat had hij een halÍ jaar
geleden absoluut nog wel gedaan! En vanmiddag
hadden ze een hele tijd met de trein gespeeld. Ronald
vroeg toen steeds aan Bart hoe dit het beste kon en hoe
Bart dat altijd deed en oÍ hij, Ronald, dat dan ook eens
mocht....Het leek warempel wel oÍ hij vriendjes wilde
worden.

En dan tante Josefien! Die had haar vieze lippenstiÍt
zeker thuis laten liggen, samen met haar Íles parÍum, want

ze zag er weer heel gewoon uit. En ze lachte! Nou, dat
was ook al in geen maanden meer gebeurd. Ze lachte
vooral met oom Peter trouwens, en over oom Peter'
verbaasde Bart zich nog het meest. Oom Peter bleek de
allerleukste oom die hij ooit van z'n leven gezien had! Hij
was haast net zo lo lig als oom André, nou, en dat zegt
wat, want oom André was Barts lievelingsoom.
Die ochtend had oom Peter hem en Ronald bijvoorbeeld
mee naar buiten genomen om op het gras een partijtje
voetbal te spelen. Nou, en een mooie omhalen dat die
oom kon maken! Het eindigde nog mel een enorme
stoeipailij, zodal ze helemaal warm en lacherig en smerig
binnenkwamen later. Mamma en tante JoseÍien begonnen toen heel overdreven te mopperen, maarje zag wel
aan hun gezicht dat ze dat niet echt meenden. Nee
werkelijk, die nieuwe oom was een echte aanwinst. _
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Plotseling schoot Bart recht overeind. De oliebol! Die was
hij bijna vergetenl Snelzochten zijn ogen de kamer rond.
Ja, daar stond de schaal, op het kastje bij het raam.
Helemaal rechts vooraan lag die enorme nep-oliebol! Het

leek wel oÍ Bart de oliebol hoorde roepen: ik ben geen
echte! ik ben geen echtel, maar dat kon natuurlijk niet.
En toen gebeurde het. Oom Peter, uitgerekend die
aardige superoom Peter, strekte zijn hand naar de schaal
en.....pakte precies die ene nepoliebol. "Stop" wilde Bart
roepen, maar het leek wel oÍ zijn keel helemaal

gezicht op zijn stoel heen en weer zat te draaien, terwijl hij
strak naar de grond keek. Zou oom Peter óóit nog iets
met hem te maken willen hebben? Want dat oom Peter
wist wie hem d't voorgeschoteld had, was welduidelijk.'..

í

,& 6'
Maar - je bent een superoom of je bent het niet. En oom
Peter was er één \A/ant rn plaats van woedend te worden,
of kwaad weg te lopen, oÍ dat malle neeÍie een pak
rammel te geven (zoals elke andere normale oom gedaan
zou hebben) begon oom Peter.....te lachen. Hij haalde
de denneappel u;t z1;n mond, en lachte. Eerst zachtjes,
toen steeds harder en harder tot hij zich bulderend op de

knieën sloeg
"Jij bent me er ee'tle, zegl" schaterde hij, en hij liep op
Bart toe pakte hem op en zwaaide hem hoog boven zijn
hooÍd. "Hahaha
Het duurde ev'en voordat de anderen het begrepen. En
gelukkig, de één na de ander begon ook te giechelen en
te grinniken Tante JoseÍien pakte de schaal met
oliebollen. hield dle onder de neus van oom Peter en
lachte: 'Dat moet ie even overdoen,
hoorl" En toen namen ze allemaal een heerliike zachte
warme oliebol
Natuurlijk moest Bart nog wel het één en ander uitleggen.
Maar meer dan dat hij het zomaat, voor de grap, gedaan
had liet hij niet los. Zeker niet, dat de oliebol eigenlijk
voor Ronald bestemd was geweest.
OÍ Ronald het uit zichzell begrepen heeft? Wie weet: hij
v/as er slim genoeg voor. Maar hij zei niets. Nee, wat

Ronald deed, was wat anders; hii gaÍ, heel even, een

knipoog, alleen bestemd voor Bart.
En toen grijnsden ze allebei.
6--1
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Annelies Homburg
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stedenband Haarlem-Mutarë

Qimbabwe)

Haarlem-Mutare is een nieuwe organisatie die de stedenband tussen Haarlem
'' :- -: S:=:enband
en
-' - Zimbabwe, Afrika, gaat
vormgeven. Mondiale bewustwording staat voorop met als
: : -:':- l-.*lxxelingssamenwerking, milieu, mensenrechten, anti-apartheid'en de positie ,un
àà
'-:-1, -:l
een raad van advies en een coördinator bestaat de stichting uit een aantai
.,.. -I -t ;:: ^ - er rslestuur,
voor deze werkgroepen dat wij nu mensen vragen.
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:
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^--,

t-t

citeit onderhoudt contacten met de
= , ='. ; ': : -:,,,,cor
produktie en verspreiding van
:- :-: = l'=:=-:andkrant, Íolders en ander materiaal.

De projektengroep zal ieder halÍ jaar met een voorstel
kcmen om een bepaald project in de schijnwerpers te
zetten en te gaan ondersteunen.
D e activiteitengroep zal zich toeleggen op het
organiseren van maniÍestaties, avondjes en andere
gebeurtenissen.
le Stedenband Haarlem-Mutare is een nieuwe orga-'satie, er is dus nog ruimte voor nieuwe inzichten,
^:r,,ve ideeën Wie zin heeÍt om mee te werken aan
:::e stedenband binner één van deze werkgroepen of
,', : -eer inÍormatie v. i.ral be en naar Ruud Mesman tel:
i.j::3 cp ,.rerkC?ge' :-sse. '10 en 15.30 uur, oÍ naar

-

=:
-.: : :- ::';:

I = -=:.-: = S::Cenbandkrant draagt zorg voor inhoud en
: -*;= , ^: .?r de Stedenbandkrant.
I = ,'=-!:'::: ondenvijs zalonder andere materiaalgaan

:-:1-: :- :r eventueel aanpassen om gebruiksklaar te
Haarlemse ondenrijs. Hiermee zullen
: : -: : - ,', :'aen benaderd.

-:-:- ,::'let

- = ,,,='-;'3ep documentatie; er zal ordening moeten

-::^ :a^Eebracht in het materiaaldat
-::-::s : ceten worden aangevuld.
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WASMACHINE
SERVICE DIENST
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WASMACHINES . KOETKASTEN
VAATWASMACH!tUES
KOOKPTATEN
0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES
geven wiiS MAANDEN GARANTIE

UW FUNBAKKER
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Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,

heesters, graszoden
en tegels.
Ramplaan 24a
Haarlem

tel: 023-24 34 82
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Vuurwerk
Straks is het 31 decembe[ en wordt er weer volop
vuurwerk aÍgeschoten. Hier nog een paar nuttige tips
v àitigneio voorop!
Eén voor één aÍsteken!
ls de gebruiksaanwijzing in het Nederlands en heb je
hem gelezen?
Laat vuunrerk niet slingeren, berg het veilig op!
ls de omgeving veilig: ramen en deuren gesloten?
Gebruik alleen vuurwerk van goede kwaliteit!

O

ntsteken met een aansteeklont, oÍ een sigaret, maar

nooit met luciÍers!
Nooit met vuunverk gooien!

Te harde knallen geven overlast!
S iervuurwerk blijft mooier dan knallersl

Ter beveiliging: plaats pijten in een gedeeltetijk
ingegraven en/oÍ met zand gevulde fles!

Elke aÍsteker in de gaten houden; dan voorkom

je

schade en/oÍ brand!

Koud vuur bestaat niet; ook sterretjes zijn gevaarlijk en
heet !
E lk huisdier is bang; voorkom paniek en btijÍ bij henl
Niet ontplott vuurwerk nooit meer aansteken!
{

I

Wanneer u al deze tips opvolgt, leest u van boven naar
beneden het resultaat.
J
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Oppascentrale
.{

:-i

{.

--

Door een Íout van onze kant is de laatste keer in het
colophon (het o, zo belangrijke rijtje teleÍoonnummers op
pagina 2) het kontaktnummer van de oppascentrale
weggevallen. lnmiddels is de Íout hersteld (kijkt u maar),

' '.,,í-:

i
\

en wij willen benadrukken dat de oppascentrale nog
steeds op volle toeren draait! HeeÍt u behoeÍte aan een

{

betrouwbare oppas uit de buurt zelÍ, dan kunt u attijd
kontakt opnemen met Emmy Verbeek, lel: 241734. De
kosten regelt u met de dame/heer-oppas zelÍ: Í4.00 per
uu[ na twaalÍ uur's avonds Í5.00 per uur.
Overigens kan Emmy altiid nieuwe aanmeldingen
gebruiken van scholieren uit het Ramplaankwartier om te
bemiddelen. En voelt u er, als ouder, voor als doorgeefluik te fungeren, dan wil Emmy u graag met raad en daad
bijstaan.
AH
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SCHILDERWERKEN B.V.
TEVENS
HOOGWE RK ERVEBHUUB
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VOOR tEN DESKUNDIG AAIIIKOOP-ADVÍES
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Gazelle

HEER DAN HALVE EEUW FIETS€N.VAXKENNIS
o REPARATIES
r ALLE MATEN MNDEN

. ONDERDELEN I
. TOEEEJ-IOREN

ook voor olÍe soorten Philips gloeilompcn,
Ï.L.- burzen en elektro-moteriool

A G DE HAAS RAMPLAAN
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OVERVEEN:

NÍcuwo Dfcmbrr, Bloomcndml
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Nu ook:

247

Rollendrhrn 33

àer

SINDS í918

Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike broodeters?
Als U drcht rn de buurt van een van onze Oude Backershuyzen woonl

"olx ztï u Itttllltl §E8rlÍil"

HAARLEM:

Gen. Cronjóstr 158 annex crorssanlene
Krrtzrngerstr 37 - lndischestr 95 - Gon. Spoorlaan
Hoogenvoerdststr 45 annex cíorssanleÍts
Grole Houtstr 167 annex crotssantene
Schouwt;eslaan 47 annex crorssant€n€
8all"r
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HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditoret restauranl
SANTPOORT:

Ebemendaalsestraatweg 85
ZÀNDVOORT:
Tohleg 6

Van f).r Vo()Íen nraall vin lrag? ?teís
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