
W}JKKBAilT

RMPLAAN
ruARTIEH

Í'

NOVEMBER 1993 JAARGANG 14 NUMMER 5

z/ ?

I

r{
N
{

§

{

{

\l

§ I
Omdat de verwachtingen waren dat het Oude Raadhuis zou worden afgebroken en dat
voor de gewenste verbreding van de Korte Zijlweg ook het oude huisje op nummer 8 zou
moeten verdwijnen, werd op 16 juni 1938 voor het eerst gesproken over het verplaatsen
van het huisje 50 meter naar achteren, d.w.z. naar het westen toe. Op 16 mei 1939 was
de klus door aannemer Cassee geklaard. De kosten, / 4500.=, werden gedragen door
de gemeente, tenruijl de toenmalige rentmeester, de heer J.S.M. Vrijland, ook bepaalde
kosten voor zijn rekening nam, zoals de levering van zand en nieuwe kozijntjes in de
noord- en westgevel. De oude lindeboom kon helaas niet meeverhuizen: die was al op 1

december 1 938 omgehakt.
Foto: beschikbaar gesteld door de firma Goma
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Wijkraad
Voozitter: Marten van Vliet 247571
Vicevoorz.:Johan Galjaard 244087
Secretariaat: Postbus 6158

2001 HD Haarlem
Penningmeester:

HenkWagenaar 247371

Redaktie
Annelies Homburg
Joke Blansjaar
lrv Elshoff
Kopijwijkkrant:

ïVerkgroepen
Milieu: John Tijmstra
Verkeer:Nico van der Fange
Ruimtelijke Ordening:

Johan Galjaard

Wijkverpleging en
Kruisvereniging

Politie
Wijkteam Zuid-West
Alarmnummer

Belbus

Oppascentrale
Emmy Verbeek

Speeltuin Overveen,
Peuterspeelzaal,
Wijkgebouw
Croesenstraat 51

247230
245744
240896

Hospeslaan 44
Ramplaan 37

248228
246227

244087

1 55600

122165
06-11

1 52666

241734

246333

Stichti n g Ramplaankwartier
Voorzitter: Marten van Vliet 247571
Secretaris-Penn ing meester :

Joke Blansjaar 245744
Ramplaan 37
2015 GS Haarlem

Gironummer Bank 2459

.'. hebben dagelijks e-l3::.-
: eCingen in bloemen
: :eiende en groene pia.::-

,Y11 maken dagelijks bice-s:-
es en plantenbakken. l','e:s':
oezorgen wij gratis.

Wij zijn gespecialiseerd in

hydro en kantoorbeplanti ng
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

Tevens leggen wij de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanting.

Wij hebben de allernieuwste
bestratingsmaterialen.

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat vcc'
klantvriendelijkheid en kreatre'

zaken doen.
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Aannemers van onderhcruc: "'Érk

HAARLEM 023-317644
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale venruarming
R ioleri nqen i ontstoPPi ngen
Comole-te badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud cv tnstallaties,

Eashaarden, boilers,
gelsers e.0.

Geen voorrrlkosten !l[*'u*""""
Vraag vrrlblijvend offene

BAKKER
droglrterll' Paríumerle

riqnl«anscn6)

Bloemendaalreweg 301

tussen ziilweg en v h marinehospitaal

OVERVEEN

023-27.74.00Loodgieter§- en installatiebedriif
Noorder Ïtindorplaan 54 2015 HL Haarlem

TeleÍoon 023'242344 ' / werkplaats 023-325192

D i e m stert eentnu m Zu i d-West

ln het dienstencentrum Zuid-West worden activiteiten en

diensten georganiseerd voor mensen van 55 jaar en

ouder.
U kunt deelnemen aan activiteiten zoals gymnastiek,

volksdansen, Engels, handwerken, creatieve handvaar-

digheid, kantklossen en yoga. Deze cursussen starten

wóer in oktober; bij deze cursussen zijn nog plaatsen vrij'

De kosten van deelname aan deze activiteiten bedragen

ï /.5O per maano.
jedere dinsdagmiddag kunt u sjoelen en iedere woens-

dagmiddag worden er diverse spelletjes gedaan' Kosten

I 3-.50 pei maand. Ouderen die geen gebruik kunnen

maken van het openbaar vervoer en voor wie taxikosten

te hoog zijn, kunnen door vrijwillig(st)ers vervoerd worden

naar Íàmilie, ziekenhuizen, clubs enz" Hiervoor kunt u,

liefst twee dagen van tevoren, bellen van 9'00 tot 10'00

uur, tel. A23-324261.
Op woensdag en vrijdag en de lste en 3de zondag van

de maand,kunnen ouderen tussen 12'30 en 13'30 uur

een warme maaltijd gebruiken. De kosten hiervoor bedra-

gen f 6.75.
Het dienstencentrum Zuid-West is in het bezit van een

uitgebreide bibliotheek, met ook enkele grote-letter-

boeken.
Het adres van het dienstencentrum Zuid-West is:Van

Oosten de Bruijnstraal 2, lel. 324261.

kom tennissen
in de Fablohal

in het RomPlaan-
kwartier

A.Thoolen ir B.V.

MarcelisvaortPad
Hoorlem
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- _ - 3 - trainer gevraagd. Tel. 242332, na 19.00 uur

Daarover spraken zii Nieuws uit de werkgroepen
\+u

Milieu

9l d: wiikraadsvergaàering van OonOerdag 28 oktober j.l.
zijn de volgende zaken ter sprake gekomen.
De parkeerproblemen in de Denijs van Hullelaan, zoals
besproken in de vorige vergadering, kregen ruime aan_
dacht. Er werd verslag gedaan van dL bijeènkomst van 21
gktoler. Op deze avond werd gepróbeerd door alle
betrokkenen en belanghebbenden ,li O" Denijs van Hul_
lenlaan en de Ramplaan een afuaardiging te kiezen van
beide "partijen", om onder leiding uun J" ivilt<raaO en met
adviezen van Paul lr/arselje tot eèn bevredigende oploss_
ing te komen. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Z.7w7l voor de Ramplaan als voor Oé pieter Wantelaan
zijn de bouwaanvragen ingediend. De wijkraad heeft voor
de Ramplaan geen bezwaar aangetekend, met als kant_
tekening dat dakkapellen uit den boze zijn en blijven (zie
vorige wijkkrant).
ln verband met de hoogte en de breedte heeft de wijkraad
voor de bouwaanvraag aan de pieter Wantelaan *"1 

""nbezwaarschrift ingediend.
Tenslotte heeft de winkeliersvereniging op de Ramplaan
bekend gemaakt dat er stappen ond"inom"n zijn om de
stoep voor de winkels te verbreden.
De eerstvolgende wijkraadsvergadering zal plaats vinden
op donderdag 24 november, om 20.00-uur in het wijkge-
bouw in de Croesenstraat. U bent van harte welkom

Op de oproep in de voorlaatste wijkkrant, om natuur/tuirV
milieuvragen te stellen, is inmiddels (van 1 persoon!)
respons gekomen. Een, naar mijn idee, heel belangrijke
reactie:
Een buurtbewoonster was zo drastisch in haar tuin bezig
geweest, dat zij teveel groenaÍval voor haar groenbaf
had
Zodoende keek zij in andere groenbakken, of ze daar nog
iets in kwijt kon, Daar is zij behoorlijk van geschrokkenl Zolrof zi1 aan: plastic vuilniszakken in óen smetteloos
schone groenbak, lege melkpakken, maar ook keurig
verzameld groenteafual in plastic zakjes.
Beste mensen. dit soort dingen horen natuurlijk niet in de
groenbak Deze is bedoeld om G.F.T._afval juíst te schei_
den van andere zaken, zoals plastic. Het G.F.T._afval
(Groente Tuin Fruit) wordt gerecycled om er weer bruik_
bare kompost van te maken. De groenbakken worden
bovendien een aantal keren per jaaigratis gereinigd, dus
er hoeft imag) ook geen plastic vuilnijzak inl
U kunt ook zelf thuis komposteren, een heel leuk en
lucratief idee om zo Je eigen groenteafual te zien veran_
deren rn één van de bestà middelen om je tuin of plante_
bakken te iaten floreren! Over het makón van kompost
kom ik in een volgend nummer op terug.

Overhangend groen

Op verschillende plekken in de wijk hangt het groen dus_danig over de tuinhekken (muurtjes) heen àat het bij_
zonder hinderlijk is. Oudere mensen en ouders met
kinderwagens moeten in sommige gevallen zelfs van de
stoep af om zonder hinder hun weg te vervolgen. Boven_
dien is het vooral 's avonds nog erg gevaarlijkàok!

Glas/papierbakken

Het komt wel eens voor dat deze (of één van beide) vol is.
Vervelend, maar het heeft geen enkele zin om het er dan
naast te zetten. Het staat slordig, het kan wegwaaierVver_
regenen en bovendien lokt het vandalisme uit (vooral wat
betreft het glas). Gewoon dus weer mee ferug nemen en
later weer proberen.
Heeft u nog ideeën of vragen in het kader van natuur/tuin/
milieu in deze wijk? Kom er gerust mee voor de dag en
stuur het naar de redactie van de wijkkrant of naar Jthn
Tijmstra, Ramplaan g9.

Ook door uw reactie kan een beter milieu beginnen .........
John Tijmstra

Annelies Homburg

N ieuws uit de Blinkert
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Bijde informatie van de wijkraad in de wijkkast vindt u ook
de inÍormatie over onze gezellige avonden, waaraan u,
oudere wijkbewoners, tegen eeÀ kleine vergoeding deei
kunt nemen. U moet wel een week van tevoren aan de
receptie een toegangskaart kopen.
Noteert u tevens vast zaterdag 20 november a.s. in uw
agenda. Van 10.S0 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.M van Gendt, directrice

Rampertie
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wij zL)n lid van d
anóo is met meer d'
Nederland. Àmco-za
ger. Wij bieden u
sortering, nog mee

e ÀMCO groePl ! !

an 230 íakzàken de grootste winkelketen van
ken kopen g"r"r.ntiiX in, dus' nog voordeli-
hierdoor: nog scherpere priJaen, Dog grotere
r service.

* Delicatessen Yan Kaatie bii de Sluis
t Leonidas bonbons

* Stolkre boerenkaas
r MöYenpick iis

* Troasure tea

Bloemendaalseweg26T.ovèrveen-Tel.260732

@uÈe T-uítel
kaas &
specialiteitenwinkeltle

Bloemendaalseweg 267
Overveen
\et 023-26a732

toobgieterl-in6tattctie[eDriif firrno Ioffmon

Dok-R'ioleringswerk,Lood.enZinkwerk,Soniroir.GVorr.Wotcr

Hendrik Roozenloon 1 ó, 20l 5 JN hc:'em' Tel An 2A3472/251003

Be1 voor meer informatie of YrrSblr3vende offerte'

WIJNHANDEL SE,D[,RI' I 987

' rrrlallet ln *Unen cn gctlisti'llerd

.Parbtrvlo co adl'lcrn

r sl uw b€st€tlirgcn gnLic ru lruis

1-i.rnenC',-Crwcg261 ' 2O.',1 GO Ovcrueen - t'cl (02:l) '2522ll1l

onthoudt àen dtng

voor kx olitert harrng

PHILIP KORVING & ZN
lran.l.l Telefoon0]l 2JllllR.rmp

6
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Voor beter: beeld en geluid"
I

LEIDSBIAART 130 (achter deschouwburg)HAARlEM TEL:

I
a
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lngezonden

Flat in plantsoen/niet doen - 3
Stand van zaken

Aanhang. Het totaal van ingeschreven (huis)genoot-
leden, sympathisanten en donateurs nadert de 140!

Bouwaanvraag. Met de indiening van de bouwaanvraag
door Woningbouwvereniging Randstad op 22-1G-'93 is

de officiële (artikel 19) procedure gestart.

Luchtkasteel. Op 30-10-'93 hebben we getracht in het

bosje van het Willem Dreesplantsoen aan te geven, hoe
hoog!, breed en diep de flat zou worden. Alhoewel de
hoogteaanduiding met ballonnen niet helemaal uit de verf
is gekomen, zijn toch ter plekke 20 bezwaarschriften
ondertekend door wijkbewoners die nog géén lid waren.
Door middelvan een verslag in het Haarlems Dagblad en

een interview op Radio Haarlem hebben we ons stand-
punt onder de aandacht van een nog groter publiek
gebracht.

Bezwaarschriften. Op het moment van indienen van de
kopij voor deze wijkkrant is nog niet bekend hoeveel
bezwaarschrtiften, naast die van de vereniging, voor 4
november 1993 zijn ingediend. ln elk geval genoeg om
aan B&W duidelijk te maken dat een grote groep mensen
binnen en buiten het Ramplaankwartier ernstige
bezwaren heeft tegen het verloren gaan van een plant-
soen t.b.v. de bouw van een flat!

Vervolg

'1. Het wachten is nu op een uitnodiging van de Beroep-
en bezwaarsch rift encommissie waar al le bezwaarsch rift-
indieners alsnog mondeling hun standpunt kunnen toe-
lichten. We rekenen erop dat de "indieners" daaraan in
groten getale gevolg zullen geven.
2. De vereniging zal daarnaast ook spreektijd aanvragen
bij de schoonheidscommissie.
3. lndien B&W vervolgens toch besluiten door te gaan
met de Artikel 19-procedure en de goedkeuring van de
bouwaanvraag, zullen wijons moeten bezinnen op de vol-
gende stappen: behandeling bij Gedeputeerde Staten en
desnoods bijde Raad van State.
We houden u op de hoogte!
4. Nog steeds hebben we meer leden/sympathisanten
nodig!

Bel of schrijf naar:Miriam van Elburg, Gilles Schoolmees-
terlaan 34' tel' 243918' 

Derk de vries,voorzitter

Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en omgevtng.

Rampertje

Woningruil: Wie uit het Ramplaankwartier wil ruilen met
een eengezinswoning nabij het centrum en N.S. station.
Twee slaapkamers, tuin op het zuiden. Tel. 023-354025.

lngezonden brief

Zaterdag 30 oktober j.l. bezocht ik de bijeenkomst "Tegen
de bebouwing aan de Pieter Wantelaan". lk hoorde daar
o.a. ook op een nare, beschuldigende toon over de toe-
komstige bewoners van de seniorenÍlat praten. Daarom
even het volgende: De woongroep die zich aan de Pieter
Wantelaan wil vestigen, heeft deze plek niet zelf uitge-
zocht, maar toegewezen gekregen van de Gemeente! Het
ontwerpteam is verantwoordelijk voor de omvang en de
hoogte van het gebouw. Dit team bestaat uit: Archtect en
vertegenwoordigers van de wijkraad, de bemeente, de
woongroep en de Woningbouwvereniging.

E.E. (naam bijde redaldie bekend)

Haarlem 750

ln het kader van Haarlem 750 zrjn momenteel vijf werk-
groepen a'rrlief om de feestelijkheden in 1995 gestalte te
geven: de y,,erkgroepen sport, toneel/theater, muziek,
migranten"mondiale bewustwording en historie. Een aan-
tal grote ev'enementen vormt de ruggegraat van het pro-
gramma Wil lrchten vast een tipje van de sluier op:
. het openluchtspel De Zwarle Tulp", waaraan in totaal

80 mensen af komstig uit het amateurloneel meedoen;. de musical "Haarlemmerolie", geschreven en geregis-
seerd door Marijke Kots;

. een riddertoernooi op de Grote Markt;

. het EK Honldral in Haarlem;

. Gedenldcoek Haarlem, waarin 75O jaar Haarlemse
geschiedenis vanuit een sociaal-culturele invalshoek;

. een onderwijsprojel<t voor Haarlemse scholen, waarbij
leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs d.m.v. wandeltochten de rijke historie van
Haarlem met eigen ogen ontdekken;

. een tentoonstelling mel als motto "het Gezicht van
Haarlem", met daarbij o.a. aandacht voor schilderijen,
prenten, landkaarten, glasnegatieven en architectuur;

. het uitgeven van een eigen betaalmiddel, het
Damiaatje, met de waarde van / 5.=;

. een avondvullend klank-, licht- en kleurspel, uit-
gevoerd door het NPO in de Grote Kerk.

Dit was slechts een greep uit de vele feestelijkheden. Wilt
u uitgebreider geïnformeerd worden, wendt u zich dan tot
het Projectbureau Stichting Haarlem 750, tel. 171750.

AH
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Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland Gezellig oud-Hollandse sfeer

Uitstelcende l<euken

7 dagen per uteek geopend

V olop parl«u gelegenheid

Ook zaalaerhuur

Ramplaa n 725, Haarlem.
T e 1 e f oonn u Inmer : 023 -240532

IIIT IS HEÏ SYMB(}OL U(l(lB (IERIIEGETIJI

GEZÍITIO TEl(l(EB BBÍlÍlD

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat I58 annex croissanterie
Krttzingerstr 37 . lndischestr 95 . Gen.Spoorlaan 8

Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 . Irlarsstraat 1 . Bakkerstraat 16
Zijlweg 24 annex croissanterie

slNDs 1918

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85
OVERVEEN:
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bent u ook al lid van de club voor gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurl van een van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zlt u helemaal gebakken'

Bakker Van dar Vooren maah van trage eters grage eters
De roep aan taÍel:

'Van der \boren, nog een sneetie'
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{IET F'RUITP.flLEIS
Said

Gr.oente & Frnit voor iedere betrs
Ranplaan 42 tel :242334

OOK DIEPVRTESGROENTEN EN HERTOG ÏJS

WIJ BEZORGEN GRÀTTS! EN VERZORGEN

PRUIT}IÀNDEN DOOR HET GEHELE LÀND

BIJ HET FRUITPRLEIS RLLEEN KURLITEIT

I Orchidee Hoorlem BV Rockoerrshof

Tussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloernstuk thuis besteld.

Prijzen vonof f 8,50 Telefoon: 24 48 26

hAD

Posladres:
Krokusslraat 49
2015 AE Haarlem
Tel (zaakl 023-244826

lprrve) 023 - 31 231 4

Fax 023 Zatgg

Rampertje
-th september ben ik weer begonnen met miin lessen kon-
ditietraining op muziek voor dames 30+' Er is nog plaats'

Lokatie: gymzaal Aloysiusschool, Zandvoorterpad 8,

Overveen.
Tijd : maandagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.

Kosten : GRATIS PROEFLES
november en december 1993: in overleg;
januari Um mei 1994: f 100,=

lnteresse? Bel dan: Marjet Captijn - van der Ploeg
lel. 023-247115
lerares M.O. - lichamelijke opvoeding.

Giften
Nog regelmatig ontvangen wij Íinanciële biidragen van
mensen die het wijkraadswerk willen steunen. Wij willen
alle goede gevers hiervoor hartelijk bedanken!

JB

Luchtfoto Ramplaan kwartier

ln het wijkgebouv,' in de Croesenstraat hangt sinds kort in
de algemene v'ergaderru mte een luchtÍoto van het Ramp-
laankwartier en oi'ecle o rrgeving.
Bent u geinteresseerd in een dergelijke (eventueel ver-
kleinde) opname voor eigen gebruik, dan kunt u kontakt
opnemen met: Annelies Homburg, lel. 247 230.

Felicitatie

»
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Wij feliciteren Hair S§ling Robert en lgeo van met

de opening van hun herenkapsalon aan de de Ruytenrueg

32 en wensen hun veel succes toe. Proficiat met deze

derde zaak!
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WASMACHIT{E

SERVICE DIENST
De zaok van vertrouwen

StagerU
SCHAAPER

RAMPLAAN 38 Tel. 023- 2( 6l 61

Reparatiedienst alle merken
WASMACH!I{ES . KOELKASTEIT

VAATWASMACHIT{ES
KOOKPLATETTI

0p alle door ons uitgevoerde REPARAnES

geven w|3 MAANDEN GARANIE

023 -32282
KANTOOR

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN
NOODSÏROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN
GELUIDSTECHNIEK

»» C. STAPEL ««

ELEKTROTECH N I EK

-{ 
}-IPANEEL- EN K

I

lelexrnorurxa
lnnRotttc

esreor*,/

14/"runt'
Leendert Meeszstraat 106

2015 JT Haarlem

TeleÍoon 023 - 24 50 14 o

Iij[ ertend ingta]laÈeur

{)ok repana
Fornu i zen-
Rad i o- TV-V

_'$L_ll{
Lie's van o. a.
Kof f i ezetierc-8o i I ers
i deo-StoFzu i gerE-eDz.

t8{tt0
MXlfiOltcHIr5cH

rtStaltatIufl

UW

l{.eÈrarÍrr 12

v. ZaíE a..!9l.n t6
Ene.t ràurg n
n.mDl.s32

d. lato:l
.'1. torE
r.a.5li(,7
La.2al0Sl

Grd. l{rrunrngol 6 . t.l. §llaal05-52804683 lax: 023-24501 {
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DÍÍ{ Í{O6ï[R
riidende winkelwagen

- melk
- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groentEn en
- fruit

2 keer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tcl : 178212

avoor a

HAPPY'S BIRTTÍDAY CORIVER

lernrnd Jarrg,
gesJaagd.

:ove8l laar gelrouwd
cl Zomaar aardq)

Nu nret meer voor
ieder cadeaut;e

de stad in;

Bloenrendaalgeneg 257 - Bloemendaal
- 
zeewegztekenhuis - lJmuiden

Nu ook Ziekenhuis a.".iàiràài.

Gemeente Haarlem, Sector Bestuursdienst

Wij zig i n g te I efoon n um m er

ln de vorige wijkkrant zijn belangrijke telefoonnummers
opgenomen van allerlei instellingen, voorzieningen en
organisaties, Zo ook het telefoonnummer waarop men
klachten kwijt kon over riolering. KON, want het telefoon-
nummer is niet meer voor dit doel in gebruik. Met klachten
over rioleringen en bestratingen kan men nu op één tele-
foonnummer terecht te weten:

27 0424.

U bent hiermee gebaat én die ene abonnee van de PTT
die inmiddels het oude rioleringsnummer als telefoonnum-
mer heeft gekregen!

I

r

t

OFFICIEEL DEPOSITAIRE:

j$fiE-
,rfr

DL III|EREN VAN

RUYSDAEL
6tL

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

_ - i - _: _ /aor de futoro sigaren o.a.
0e Heeren van Ruysdael - Balmorat - Corps Diplomatique -
J-stus van Maunk - Oud Kampon - Huiftar - De Oliíant etc.
: - - ;: le veÍg€ten Onze eigen ,,Gulden Zes,, Sigaren, reeds bo.
, :- : :- d€ kwaliterten lage prrlzenll!

' : . : - : - : 1 
-- --= - à .ixe anikelen, kranlerr, t,,idschrtllen, wenskaarlen, nat.

S-:trli -. ;: -:' a*3 an lOlO en

S r N, r) \ I 7 9 4

I

SÏAATSLOTEN!!! kopieren 0,25

11

,1



Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

De ene keer heb je geld over, c1e andere keer heh jc i. . . -. - I ....,: -- ,: :'. '-, ..:r:laal De VSB Bank doet daar

nietmoeiiilkover.Wij zoekennietnaarredenenorrtueenlening:, r.*rr.: :1 .,.:. .-:- ..,.:-r...-. :r-|.lJltdenomudietegeven.

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX H.,arLem, tel. [023] 2+1500

Gazelle
\,,,CCR iTi'. DESKUNDIG AAI.IKOOP.ADVIES
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