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Er"l goed kijken: inderdaad, deze foto stamt uit de tijd dat de winkel van ,,,t oudeBackershuys van der Vooren" nog een woonhuis was. ruaoat eerst apotheek "Elswout,,,
op dit punt gevestigd was, openóe in 1937 de familie Tullenaar hier een winkel voor
brgod, snoep e1 ze_lfq enige tilo triett Hoewel Henk en co in 19g7 naar Hoofddorp ver-trokken, is "bakker Tul', nog steeds een begrip.
Op dit moment wordt u van brood voorzieÉ door bakkerij Van der Vooren, die momen-
teel haar 7S-jarig bestaan viert. Hartelijk gefeliciteerO met dit prachtige jubileum!

Foto: fam. Meeuwes
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Ramplaankwartier

OKTOBER ï993

Reda kt i e
Annelies Homburg 247230
Joke Blansjaar 245744
Kopil wilkkrant: Hospeslaan 44

Ramplaan 37

Wijkraad
Voorzitter Marlen van Vliet
Vicevooz, Johan Gallaard
Secretariaat

Postbus 6'158
2001 HD Haarlem

Penningmeester
Henk Wagenaar

247571
244087
247571

247371

Werkgroepen
Milieu TIJDELIJK VAKANT
Ruimtelijke Ordening

Johan Galjaard 244087
Verkeer Nico van der Fange 246227

Wijkverpleging en
Kruisvereniging 155600

Pol itie: Wijkteam Zuid-west 122165
Alarmnummer 06- í1

Belbus 1 52666

Oppascentrale
Emmy Verbeek 241734

Stichting Ramplaankwartier
Vmrzitter lvlarten van Vliet 247571
S ecreta ris-pe n n i n g m eest er

Joke Blansiaar 245744
Flarnplaan 37
2015 GS

Verenigde Spaarbank 84.82.63.030
Gironurrrner Bank 2459

', rebben dagelrlks leuke aan
::irngen in bloemen,
: ,erende en groene pianten.

'. r ln gespecialiseerd rn

-', dro en kantoorbeplanting
:- r:en het onderhoud
:- :- .'r groenvoozienrng

-=. e's leggen wij de mooiste
'- -a- aan o.a. met
: =":estrating en beplanting.

íii1 hebben de allernieuwste
r€dratingsmate rialen.

:: , :^ gratis advies over
::- :: =^ :-lg'hOud Van

II IIIIIlrrII

W von der Lrnden & Zn
Aannerner,. \an onderhoudswerk

HAARLEM 023-317644

Wijkkrant

Speeltuin Overveen,
Peuterspee lzaal,
Wijkgebouw
Croesenstraat 51 246333

rl, r
Rampiaan 24a

2015 GW Haaíem
TeleÍoon: 023 - 24 U 82

lraken dageli.;ks bloemstuk

== en plantenbakken. Meestal
-:tsrgen wij gratis.
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+.Ö Opnieuw maatregelen tegen

t"

Aanliinplicht in heel Haarlem

ln 1992 heeft de gemeente Haarlem besloten opnieuw een
aantal regels op te stellen voor heel Haarlem en hieruoor
een budget (geld) beschikbaar te stellen. lndien de Ge-
meenteraad hiermee instemt, zullen de volgende
rnaalregelen in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) van kracht worden:

' een aanlijnplicht in heel Haarlem, behalve op de
losloopplaatsen;

. een verbod van honden op kinderspeelplaatsen;

. hel vaststellen door B&W van 70 losloopplaatsen,
waar de honden onaangelijnd kunnen lopen;. een opruimplicht voor de eigenaar of houder van de
hond om de uitwerpselen van zijn hond onmiddellijk
op te ruimen, ook op de losloopplaatsen; hondenei-
genaaren moeten zelf voor een opruimmiddel zorgen.

Hon den los loopp laatsen

. de keuze van het Willem Dreesplantsoen is onaan-
vaardbaar vanwege de functie van speel- en kijkgroen"
Deze plek is daarnaast voor een vierde deel bestemd
als bouwlokatie.

De wijkraad vindt in eerste aanzet dat er zowel een ver-
mindering, als een uitbreiding van de losloopplaatsen
moet plaats vinden. Twee lokaties zijn op zijn minst
twijÍelachtig. Uitbreiding van de losloopplaatsen zou
bijvoorbeeld plaats kunnen vinden bij de randen van het
tuinbouwgebied of de Randweg. Heeft u eventuele
andere (ernstige) bezwaren tegen deze gekozen lokaties
of toevoegingen van lokaties, dan kunt u deze voor 14
oktober schriftelijk bij de wijkraad en/of de gemeente in-
dienen. De reacties worden door de gemeente verwerkl
en aan het einde van dit jaar zal een definitief lijst door
B&W worden vastgesteld.

Marten van Vliet
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- heel Haarlem zijn tot nu toe 70 losloopplaatsen
,angewezen. Een overzichtskaart is ook vanaÍ begin
: dober in de wilkkast op de Rollandslaan (naast de
:-,evenbus) te bezichtigen. Bij deze plekken zullen borden
=- één of meer afvalbakken geplaatst worden. ln het
:amplaan-kwartier heeft de gemeente voorlopig een
. tlal hondenlosloopplaatsen aangewezen (zie overzich-
'.".aartje, de zwarte balken):
' de noordzijde van de Vlaamse weg van de Westelijke

Randweg tot de Pieter Wantelaan;
. de groenstrook ten zuiden van de Leendert

i,,leeszstraat;
. Ce groenstrook ten oosten van de Pieter Wantelaan

. an de Vlaamse weg tot de Blinkert;
. -e groenstrook ten westen van de Gilles Schoolmees-

::r-laan: het Willem Dreesplantsoen;. -et pad langs de Brouwersvaart.
, = ,', lkraad wil vast een aantal kritische noten plaatsen
'- - 

'anzien van de keuze van de losloopplaatsen:. ': atief veel losloopplaatsen in het Ramplaankwartier
: . kennelijk bestemd voor de bewoners van de Lei-
:==buurt en Zijlweg en omstreken. Deze wijken heb-
:=- namelijk geen enkele losloopplaats toegewezen
_:^.3dah:-

' -=: iloutmanpad (Brouwersvaart) is vanaf de Beatrix-
:.,-ttlveel te smal voor voetgangers en loslopende
-,-:ren Bovendien wordt het pad (illegaal) door veel
- :':.'s gebruikt.

50 jaar getrouwd

Op 14 oktober a.s zijn de heer F.J. Bloemzaad n
mevrouw A.W.M Bloemzaad-Eichhorn 50 jaar getrouwd.
Een hele mijlpaal voor dit gouden paar, dat ook al vele
jaren in Tuindorp woont en nog volop actief is voor de
bejaarden en de R.K Kerk. Vele mensen kennen
het bruidspaar van vroeger uit de tijd dat zij een winkel
hadden op hun woonadres Noorder Tuindorpslaan 18 en
daarbij ook een melkwijk in de buurt.
Voor een ieder die hen wil feliciteren met dit Íeit is er op 14
oktober een receptie in Hotel Roozendaal, van 15.30 tot
17.00 uur
Ook namens de wijkraad, van harte gefeliciteerd!

3

\yLrL rvcr!as
-iet Ramplaankwartier was de afgelopen jaren een proefgebied ter voorkoming van honden-
:verlast. Het experiment mislukte echter volledig, omdaade gemeente op het belangrijkste
cunt verzaakte. Op het moment dat de maatregelen eindelijk enig effect sorteerde, trok de
lemeente zijn handen van het project af. Jammer, want een gedragiverandering kost nu een-
ïraal tijd en vereist een continue begeleiding tot het gewenst gedrag gewoonte wordt.
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Het juiste ADRES voor al uw

Garen enVoering
Band en Ritsen

Mamchetten en Boorden
Iftriestukken

Hastiek

P. Bouchier

en nog

veel meer !

RAIUPI,AAN 4{I TH-EFOON 24.2A82

d rog irterif -paríumerle

BAKKER
B loemendaelreweg Ï)1

tussen z,',',Èg en v h marinehosPitaal

O VE RVEE N

an - ?7.74,00

Nieuws uit De Blinkert
l(r

1-

a
,1,

-t

u. r-):r

o
è

Bijde informatie van de wijkraad in de wijkkast vindt u ook
de informatie over onze gezellige avonden, waaraan u,
oudere wijkbewoners, tegen een kleine vergoeding deel
kunt nemen. U moet wel een week van tevoren aan de
receptie een toegangskaart kopen.
Noteert u tevens vast zaterdag 2O november a.s. in uw
agenda. Van 10.30 tot 13.00 uur kunt u dan weer bij ons
terecht voor uw St.-Nicolaasinkopen. De dames van de
handwerkclub hebben weer hard gewerkt en kunnen u
vele gezellige spulletjes aanbieden. Tot ziens!

mevrouw C.J L.fU van Gendt, directrice

Felicitatie

Mevrouw Van Gendt van verzorgingshuis De Blinkert,
heefi donderdag 16 september haar 12-112jarig jubileum
als directrrce gevierd! Een ieder die het huis kent, als
bewoner, bezoeker of vrijwilliger, weel dat onder haar
deskundige en vriendelijke leiding alles daar op rolletjes
loopt Wij hopen allen dat dat nog lang mag bliyven door-
gaan. Namens de wijkraad en redaktie:proficiatl
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Een kamer verhuren:
daar word je wijzer van!

Het is zomer en de schoolvakantie is weer aangebroken.
ln Haarlem en omstreken zijn de studenten van de
beroepsopleidingen naar huis. De studenten die nu nog in
de stad rondlopen, zijn op zoek naar een kamer. En àat
valt niet mee. We hebben het dan over studenten, die
meer dan anderhalÍ uur reizen van Haarlem wonen. Als u
een kamer over heeft, kunt u extra verdienen en iemand
een dak boven het hoofd geven. lemand in huis nemen,
betekent natuurlijk iets van privacy inleveren. Daar staat
echter tegenover, dat die persoon wel op uw huis past als
u er niet bent.

Í 5.300 verdienen

Daarover spraken zii

Nieuws uit de werkg roepen

Ruimtelijke Ordening

Het advies van de wijkraad Ramplaankwartier met betrek-
king tot de twaalf nieuw te bouwen woningen aan de
Ramplaan is in principe positief. De gekozen kàpvorm met
haar Ílauwe dakhelling en brede overstekken heeft het
plan ook voor de omwonenden acceptabel gemaakt, maar
over de consequenties van deze dure dakbeëindiging is
de wijkraad milder te spreken.
Bij verkoop van een gedeelte van de huizen in de vrije
sector kan zich in de (nabije) toekomst een probleem
voordoen, die bij verhuur achterwege blijft: de wens om
dakkapellen aan te brengen. De geringe gebruikswaarde
van de zolder, als gevolg van de beperkte hoogte en de
flauwe dakhelling zalzeker tot initiatieven in dezè richting
leiden. Gezien de nu al in het Ramplaankwartier toegel
stane bouwsels behoort een doorgetrokken voorgevelèn
een plat afgedekte derde bouwlaag zonder meer tot de
mogelijkheden en daartegen maakt de wijkraad wel
bezwaar.
In de eventuele verkoopcontracten zal de mogelijkheid
van dakkapellen dan ook blijvend uitgesloten moeten wor_
den, dus ook bij latere verkopen.

Johan Galjaard

Oq dg- wijkraadsvergadering van 26 augustus j.l. kwamen
ook dit keer weer heel wat tongen los. BesprdËen zijn o.a.
de volgende zaken. Het voorstel van de gemeente de
stoep bij de vijver aan de Rollandslaan tà verwijderen
keurden de aanwezigen goed. Het feit dat de nieuw te
bouwen woningen aan de Ramplaan nu een kap krijgen,
voldoet aan de wensen van de meerderheid' ,aí d"
wijkraad en de omwonenden. Dat er toch nog een
addertje onderhet gras zit, kunt u lezen in het verslàg van
de werkgroep Ruimtelijke Ordening. Ook m.b.t. de voor_
gestelde hondenuitlaatgebieden werden de nodige op_
en aanmerkingen geplaatst. Medio oktober volgt e"n
inspraakronde (georganiseerd door de gemeente), maar
de wijkraad heeft sterke twijfel over de uitvoerbaarheid
(controle) van het plan. Tenslotte blijft de taakverdeling
binnen de wijkraad'een probleem: zolang de raad verstol
ken blijft van een secretaris, zal er werk-(moeten) blijven
liggen en zullen aktiviteiten op een lager pitje geiet wor_
den!.... Het verslag van de vergadering op SO Àeptember
kon in de editie van deze krant niet meér opgenomen wor_
den; u bent allen weer van harte welkom opàonderdag 2g
oktober in het wijkgebouw aan de Croesenstraat!

AH

Haarlem is niet de enige stad met een schaarse studen-
tenhuisvesting. Staatssecretaris Heerma van Volkshuis-
vesting heeft daarom twee wetswijzigingen mogelijk
gemaakt om het verhuren van kamers gemakkelijker te
maken. De eerste zorgt ervoor dat een verhuurder per
kalenderjaar tot / 5.300 van de bruto huur niets hoeft àf te
dragen aan de belasting. Als u meer dan dit bedrag aan
huur ontvangt, moet het totale bedrag als inkomsten aan
de belasting worden opgegeven. ln dat geval mag u wel
allerlei kosten aftrekken, zoals onderhoudskosten.

Proeftijd negen maanden

De tweede regeling geeft kamerbewoners een proeÍtiid
van negen maanden, waarbinnen een verhuurder de huur
zonder opgaaf van redenen kan opzeggen. Er geldt dan
een opzegtermijn van drie maanden. U en dà nieuwe
kamerhuurder kunnen aan elkaar wennen. U kunt het dan
op z'n minst proberen. Er zijn gelukkig al vele mensen u
voor gegaan en hebben met veel genoegen iemand op
kamers. Wilt u iets over ervaringen horàn, dan kunt u
informatie krijgen bij het kameóuro.

Kamerburo Haarlem

Het kamerburo is een onafhankelijk bemiddelingsbureau
voor zowel kamerverhuurders als kamerzoekenden. Zj
bemiddelen tussen iemand die een kamer aanbiedt en
een jongere, die een kamer zoe[<t. U kunt het Kamerburo
bereiken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot
14.00 uur onder telefoonnummer: O2B_5245g4.
Het.Kamerburo ligt aan de Ripperdastraat 13a, vlakbijhet
station.

Rampertje

- INSISTENT is een particuliere praktijk, gericht op
-3nsen met alcohol- en andere verslavingsproblemen.
--als gokken, eten en medicijngebruik. Er is geen wacht-
s: U kunt ons rechtstreeks bellen om een afspraak te

-:ken, ook voor een eenmalig adviesgesprek. Tel. 023_
:::'87 4, bij voorkeur tussen g en 1 0 uur ,s morgens.
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Wij ziln lid van de ÀMCO groepl I I

Àmco is met meer dan 230 vakzaken de grootste winkel-keten van
NederLand. Àmco-zaken kopen gezamenJ-ijk in, dus nog voordeli-
ger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen, nog grotere
sortering, nog meer service.

@uàe Luifel
kaas &
specialiteilenwinkeltje

B oemendaalseweg 267
Overveen
tel 023-260732

* Delicatessen uan Kaatie bii de Sluis
i Leonidas bonbons

* Stolkse boerenkaas
* MöYenpick iis

i Treasure tea

Bloemendaa se l,eg 267 - Overveen - Tel 260732

[ooDgietert-in€tattatieIebrtii iirrna Ioffrnan

Dok - Rioleringswerk, Lood- en Zinkwerk, Sonitoir - CY Gos - Wqter

Hendrik Roozenloon ló 2015 jN HoorJem, je ,-r -rr j-: :: la3
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Be1 voor meer informatie of vrij bIi3 vende offerte

WIJNHANDEL SED[RI' I987

I
,a

. sfrlallrt ln *llnen cn gcdistillerd

rPartlervío co ad r,{cr a

ral uw besteUingen (hUe ru huis

Rlmmend-ralswcg26l . 2G5lGO Ovcnccn . t L (02:l). 25 22 Ílo

PHILIP KOR\ I\G & ZN
i:-: ::: -11 T:.ti:cn Cl-r lJl Ill

6 ffi

lr I

ll
Ydn

It

Voor beter: beeld en geluid,.
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Heeft u een klaGht over de gemeente?
BIiif er niet mee zitten, doe er iets aaJl,

S nds kort heeft Haarlem een nieuwe klachtenregeling. Kla:iten over hetÍunctioneren van de gemeente kunnen nu recht-
s:reeks aan de verschillende sectoren van de gemeente ,',crden gericht. Heeft u dus een klacht over bijvoorbeeld de
groenvoorziening in de buurt, dan stuurt u uw klacht naar c: sector Natuur en Milieu. Wilt u echter protesteren tegen een
cnvriendelijke behandeling die u kreeg van bijvoorbeeld ee- ambtenaar van Volkshuisvesting, dan stuurl u uw klacht naar
de sector Bouwen, Wonen en Economie. Bij binnenkomst r,an uw brief bekijk de,klachtencoördinator oÍ de, kritiek volgens
de klachtenregeling behandeld kan worden of dat er andere manieren zijn om uw klacht aan de orde te stellen. U wordt in
ieder geval binnen één maand geïnformeerd over de manier waarop uw brief wordt behandeld.

Op de volgende adressen kunt u terecht mel uw klacht

Sector Gemeentewerken
Coördinator: mevr. mr. M. Planting,
tel: 15'1 799

Bestuursdienst
Coördinator. me\r'r J van der Hoeven,
tel: 171290

Sector Bouwen, Wonen en Economie
Coördinator: J. Wagenvoort,
tel: 171765

Sector Natuur en Milieu
Coördinator: ma/r. Y. Brandenburg,
lel:171217

Sector Educatie, Sport, Recreatie en Cultuur
Coórdinator:A. van der Kooij,
tel: 160411

Sector Welzijn
Coördinator: mevr. M. Bouma,
tel: 151 303

Brandweer
Coördinator: J. Verver,
tel: 159557

Oudere n c o ntact Overveen

Zoals u gewend bent, ontuangt u hierbij weer een pro-
gramma van het ouderencontact Overveen t/m 31 decem-
ber 1993.

Om te:=l --.- rraken we op maandag 4 oktober een
najaar".:--r ---: -aar Overijssel die ons voert langs de
Sallan:s= -: -. : .lg en we bezoeken de tuinen van Mien
Ruys 3:: - s-^= : kunt nog mee!
Op zaterdag g okober is er een handwerktentoonstelling
van d:: r l? l:-res \./an de handwerkclub gemaakte
werke. l: :=-:,:rsiell ng is rn t Zijltle en geopend van
1O 00 ::: ': - -r-. J,e gemaakte handwerken zijn tegen
aantrei<i',1: à,: 3-.2:n ie koop en de koffie is gratis! op
dinsdag 30 november :s er van 14.00 tot 16.30 St.-Nico-
laasviering er tc mE?t'tdag 20 december een kerstvie-
ring in het Kerr,e k ,lenirlrn aan de Ramplaan.
Verder vinden ï,eer cp Cinsdag 5 oktober, 12 oktober, 19
oktober, 26 oktober 2 no,rember. 9 november, 16 novem-
ber, 23 november 7 december, 14 december,21 decem-
ber en 28 december van '14.00 tot '16.30 uur de
socièteitsmiddagen p laats

Voor inlichtingen kunt u bellen met
de heer H. Elzinga, tel. 241 810

Dienstencentru m Zu id-West
ln het dienstencentrum Zuid-West aan de Van Oosten de
Bruijnstraat 2, worden activiteiten en diensten georgani-
seerd voor mensen van 55 jaar en ouder. Via telefoon-
nummer 324261 kunt u hierover nader geïnformeerd
worden. Bovendien hangt er een programma Um 16 okto-
ber in de wijkkast.

Kleurwedstrijd

De kleurplaat uit het julinummer van de wijkkrant is door
velen van jullie prlchtig ingekleurd. prijsjes zijn gewonnen
door Jolinde Krab, lris Witter, Heleen Homburg en Fenna
Meyers. Jullie kunstwerken zullen een
wijkkast hangen. Gefeliciteerd, dames!

paar dagen in de

Wiikkast

Vergeet u niet af en toe de berichten in de wijkkast, naast
de brievenbus tegenover de Dekamarkt te lezen? Door
ruimtegebrek kan niet alles in de krant geplaatst worden,
maar zo hoeft u toch niets te missen!

7

Tenslotte c= - :=:-::: fclderVerordening Klachtenbehandeling kunt u aanvragen viatel. 171glg.



Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland
G ezellig oud-Hollandse st'eer

Uitstel<ende leulcen

V olop p arkeu gele genheid

Ook znalaerhuur

RamplaanLlS, Haarlem'
T e I e f o onnuÍuner : 023-240532

IIIÏ IS HEÏ SïMBÍl(lT UÍ}(lB OERDEGETIJI(

GEZÍlilo tEtfl(ER 88000

srNDs í9í8

í

Bent u ook al lid van de club voor gezonde, s makelijke broodeters?
Als u dicht in de buurl van een van onze O-:e 3::..a'sh..lyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakker'

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 . Indischestr 95 . Gen.Spoorlaan 8

Hoogeruvoerdstraat 45 annex croissanterie
Schouw,tjeslaan 47 an nex croissanterie
Rollandslaan 33 . Marsstraat '1 . Bakkerstraat I6
Zijlweg 24 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SAI{TPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
Nieuwe Djerrber - Bloemendaalseweg 247

Bakker Van der Vooren maah van lrage eters grage eters
De roep aan taÍel:

"Van der Vooren, nog een sneetje'

8

7 dagen per week geoPend
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Said

Gr.oen te & Fr.tri t voor ieder:e beurs
Ramp I aan 42 te I : 242334

OOK DIEPVRTESGROENTEN EN HERTOG TJS

WIJ BEZORGEN GRATTS! EN VERZORGEN

FRUITI'IÀNDEN DOOR HET GEHELE LÀND

BIJ HET FRUITPRLEIS RLLEEN KURLITEIT

Nieuws van de rixschool

Een nieuw schooljaar

Het schooljaar is weer begonnen en het "stille" schooi-
plein wordt weer (door de week) bevolkt met spelende kin

deren.
De afgelopen jaren waren de aanmeldingen voor 4-1ar
gen veel hoger dan het aantal beschikbare plaatsen. Van-
daar een dringend verzoek om uw kind aan te melden
vóór 1 maart 1994, als het 4 jaar wordt tussen 1 oktobe:
1994 en 'l oktober 1995.
Voor de kinderen uit de buurt kunnen we tot die datum
dan plaatsing garanderen. U kunt hiervoor met de
adjunct-directeur mevrouw C. Verspui-Basten eer
afspraak maken, lel. 242255.
Nei als voorgaande jaren hebben we een uitwisseling met
de Kalkhugelschule uit Osnabruck in Duitsland. Van
13 l,'m 16 oktober brengen we met groep 8 een bezoex
aan deze school ln het voorjaar verwachten wij de Durtse
leerlingen terug Ook met andere landen, zoals Engeland
Zweden en Frankrijk zullen we contacten onderhouden.
Voor hulp op school zoeken we nog vrijwilligers, b v
bejaarden. die ons ivillen helpen bij lezen in groepjes
handvaardigheid computers en schooltuintjes. Verder
bestaat de mogelijkheid. als u een sociale uitkering gen et
of u staat als herintredende vrouw ingeschreven bij het
arbeidsbureau om met een extra vergoeding bij de schoci
in dienst te komen als concièrge. Heeft u interesse of vr lt

u weten wat het inhoudt, neemt u dan conlact op met de
directeur Jan van Leeuwen.

lngezonden mededeling

FIat in plantsoen, niet doen!
De vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
is sinds 30.augustug een feit. De vereniging wil het vol-
gende bereiken: :'
. Voorkomen dat het Willem Dreesplantsoen bebouwd

wordt!
. Bevorderen, dat het geldende bestemmingsplan

zodanig wordt herzien, dat het gebied wettelijk een
groenbestemming krijgt.

De eerstvolgende actie is, om na indiening van de bouw-
aanvrage, waarschijnlijk eind september, officieel
bezwaar aan te tekenen. Het is dan van belang, dat er zo
snel mogelijk zo veel mogelijk bezwaarschriften, Iiefst een
lawine, ingediend worden. Zodra de bouwaanvraag in de
krant gepubliceerd wordt, zal het bestuur leden en sym-
pathisanten binnen en buiten de Vereniging informeren en
een concept-bezwaarsch rift bezorgen.
Tegelijkertijd is er ook een ludieke actie gepland, om
opnieuw in de publiciteit te komen.
Onderschrijft u bovenstaande doelstellingen en wilt u
onze acties ondersteunen, dan zien wij , irrug als lid of
sympathisanl van de Vereniging. Wij kunnen alle onder-
steuning goed gebruiken.
Bel Miriam van Elburg, tel.24G91B of stuur een briefje p.a.
G. Schoolmeesterlaan 34.
Laatste nieuws hangt steeds in het publiciteitsbord aan de
Rollandslaan!

Kledinginzarneling

Op zaterdag 30 oktober organiseert Stichting "Mensen in
nood" weer een kledinginzameling. Zoekt u uw zomer- en
winterspulletjes nog eens na: wat u niet meer draagt is
daar van harte welkom. Vergeet u niet de schoenen weer
aan elkaar te binden?
De inzameling vindt als gewoonlijk plaats bij het Kerkelijk
Centrum aan de Ramplaan van 10.00 tot 13.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Jan van Leeuwen. directeur

Rampertje

Gevraagd: rustig slaapkamertje, tel. 248661, tussen 12,00
en 13.00 uur, of 's avonds na 21 ,00 uur.
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WASMACHINE
SERVICE DIENST

Reparatiedienst alle merken
WASMACHIilES . KOELKASTEN

VAATWASMACHIITIES

KOOKPLATEN
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geven w|S MAANDEN GARANTIE

023 -3228
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HAPPY'S BIRTT{DAY CORNER

lemand larrg,
geslaagd.
;oveei laar gelíouwd.
oí zomaar aardrg)

Nu nret meer voor
ieder cadeautje

de íad rn;

i

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
zeewegziekenhuis - lJmuiden

Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

Dialezingen

ln het komende najaar zal in het speeltuingebouw aan de
Croesenstraat 53 (Ramplaankwartier) een serie van vijf
dialezingen worden gehouden over actuele onderwerpen
uit de bijbelboeken Daniël en Openbaring. De data zijn de
zondagen 10 en 24 ohober, 7 en 21 november en 12
december.
Aanvang 14.00 uur. Het thema van de lezingen is "Wat
zegt het profetisch woord voor onze tijd?" Presentator is
de heer J.P. Bos uit Heemstede. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn: Wordt Europa ooit één? ls het wereld-
einde nabij? lsraël: Gods volk of een politieke natie? Wat
is het getal 666? ls Armageddon de Derde Wereldoorlog?
De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor
de onkosten.

lnlichtingen bij: Olga Zonneveld, tel. 023-246384

DIÍT ÍTO6TIR

riidende winkelwagen

voor : - melk
- levensmiddelen
- hrood
- aardappelen
' groenten en
- fruit

Z keer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tel : 17 8212

OFFICIEEL DEPOSITAIRE:

-slt'1.
_i!sJ_

n

DI: HLi--iiEN VAN

SrNI)s 1794

TABAKSSPECIAAIZAAK A. J. M. BISSCHOPS
OVEBVEEN .ZIJLWEC 6. TELEFOON 277390

Uw adres voor de fulero sigaren o.a.
Oe Heeren van Ruyedael - Balmoral - Corps Diplomatique -
Justus van Maunk - Oud Kampon - Huiftar - De Oliíant elc.

En nret te vergeten onze eigen ,,Gulden Zes" sigaren, reeds be.
kend om do kwalrteit en lago prrlzenll!

Tevons vorkopen wU luxo artikolen, kranlerr, ttjdschnflen, wonskaaftgn, nat.
stnppenkaaden, lono en toto en

STAATSLOTEN!!! kopieren 0,25

RLTYSDAEL (
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Oké, oké. lk go wel ntlqr de VSB.

De ene kecr heb je geld over, dc andere keer l'reb je gel.1 n,-,.lig. Zo gaat dat nou eenmaal. De VSB Bank ilo.:t claar

niet moeilijk or.er. Wii zoeken niet naar rede nen om u ee n lcning te rvcige rt-rr, rnaar jr,rist naar mogelijkheden om u die te geven.

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem tel. (023) 241500

Gazelle
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E',! 1oc eo sER " rc. RoLLAID
ilira DAN 1-141tu'5 EaJ'# FIETS€N-VAKKENNIS
r aiPAQATIES
r ArLf f.4ATEN 3Al',lil'l
. Ci.]i,LQDtLEN
. TOISIHCREN
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