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Zo'n 60 jaar geleden betrok de heer HuiJbens(uit de Rollandslaan)deze woning en
toverde die om tot een boerderlJtje met
één paard.Het huis huurde hij voor2,75 in
de week;het 1.and voor 10r- in het jaar.
In 19ito liepen er 2J paarclen, maar dat
veranderde toen snel.... Begin zestiger
jaren werd het huisje, dicht tegen de L.
Meeszstraat, gesloopt.Het bedrijf van de
heer lluijbens was toen lnmiddels verhuisC
naar de Zi.i1wee. Reproduktie De l,tarie
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lssurantËn
IA.KRIJNEN

Lood-en zinkwerken

* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinqncieringen
* persoonlijke leningen
* continu kredieten
* spaarcertiÍicaten

* reis arfiangementen
'Vripuit

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,

gsi::,f""?d

@m"

l«m O"n
lïaag vrijblijvend oíÍerte

ABR. MENSSTRAAT 4

2O15JR, HAARLEM
on-24 43 41

NoorderTuindorplaan 26
2015HK Haarlem

NoorderTuindorplaan 54

TeleÍoon023-2462CE

TeleÍoon O23-242344

2Ol5HLHaarlem

Itr0fiirÍ

een

ffi

nieuw
wijkraadslid

krood
t6sr ttr
A tr HARSELJE
I r ruliatmn 30

de heer

KUIAHNEN
wrl

A. Don

?. l0 ?8

gscrctorrssc
e # v dll0RÏ{-EUSBROEt(
, v Dqlcloon 4

u3165

p€rnrrpÍmGstcrasse
A Heijnes

í

?cmploon
L.

9

I I JYJ
J.
.

Dalk 8180 95 5$

burenhutp
trrtffilrm
Ó urut,
JETTA

3212,61

HANIA

B2!75
rtit+{E
2r€69

BAFT["E}.{A

ncrílusr/

je zeventien jaar in het Ramplaankwargetier woont, rnag je nijns inziens a1s daar
wijk
die
voor
iets
eens
legenheiC voor is b'est
deed zícin voor" toen
;;à" doen, Die gelegenheid
gedaan
oproeq
énige maanden gó1.o"., een
Y"t+vanuit
ik
èn
wijkraad
de
;;;; nieuwe leóen in
'v4JT-regeeen
1n
mijn werkkring in Rotterdam
in
1ióq stapte. Éeide feiten resulteerden
begaan
zalo'm'
mijí 1idàaatschap, hetgeen
met
bezighouden
gaan
teÉenen, Cat i.k nij zaL
wijl<gebouw
een
de plannen tot realisatie van
te bein ànze wijk- Het moment orn daarmee
zaak
deze
gi.rnen is Éee1 gunstig, want in
Èomt nu duiderijk beweging.
En ten slotte, tili* bekànder is in onze wijk
'
à"r, ik ben, d.at is onze Ïerse setter ioris
AIs ik ontbreek, vraagt niemand naar rnij ' maar
of
ik zonder Joris lóop, vraagt iedereen
wijkals
werd
"f=
Jori-e
i{aar
Ài;" hond ziek is!
À.Don
.aàd.slid niet geaccepteerd:
NB. Er is nog een plaats operl in oe wijkraad'
Geïnteresseerden kunnen eontact opnernen
met <le voorzitter, de heer i'tarselje (telefoon 24LA2B).
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van woLrnsIn de (openlcare) wijkraad'svergaderinghert
door
à.q 1o oktouer bespieekt de wijkraad
in
de gemeente mogelijk r-naken van windmolens
en Brouwershet gebÍed tussen Pieter r'iantelaan\rerder
staan
nuin'ner)
dit
(zie
in
elders
'
,...Í
1a':thetin
de Dageli jks Eesturrrsverkiez ingeu' verkiez
ingen,
s*-e wí jkr:àac:s j aar voor de algeinene
o'n
begint
op oe àgenaa. )e v.'ij1<raad51'611'g3rlering
speelt-uinge2a, .^(l Llur en wordt gehouclen in '-it:t
irorrw à<rn dc Croíisenstraat''
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UW ECHTE BAKKER
Van Zeggelenplein 95
Tel. 35 07 Oo

Nagtzaamstraal 12
Tel. 35 49 02
,Engelenburg 78
Tel. 35 34

37

drogisterii . yarfumerie
omot n52
023- 2t,10 53
mo.- vrij 8.30-13.00 uur
n UO

.SCHOLTE

R

u\M hulp bii kleine

14.00-17.30 uur

zoterdog 8.00- 16.00 uur

RA\ÍPL

\ \\

pijnti.r......
TBL.241282
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moderne haarverzorging

I

.B tluch ier
luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

uw speciaalzaak !
RAMPLAAN

4E

ïELEFOON 242482

13aut

b.í{lmr
H aarlem-

tel. 245464

de Ruyterweg
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wathouder van Schooten
loopt met molenljes
''lethorrcler en mede-wijkbewoner van schport.en vond het een interessante ge:rachte.rnogelijk-ook in zijn en oRze
ooit een windmolen te kunnen
:egroeten. Hij deed deze uitspraak inwijk
óe
gemeenteraadseommj.ssie
Ruirnt-elijke ordenlng, alwaar rràt trestemmingsplan
Ramplaankwartier
Noord:ost werc besproken. De mogelijkheid
pluàt="r, van windmolen**
iierd aangekaart door p.v.d.a_ràadslid tót-het
Buur,rnan.
Windmolens in wijkrood
Teleurste lling
tre cornmissie 1eek aanvankeliJ.k
Teleurstelling is er echter
niet bijster ge}ukklg met deàe
over het opnemen van de mosuggestie, dit gezien de kwets_
gelijkheid tot het bouwen
van
baarheid van de omgeving. Van
een zeer uit de toon vallende
Schooten stelde de raadsleden ge_
woning tussen de monumenten
rust door te wijzen op de in
langs datzelfde Houtman (zíj)
overleg op te stellen strenge
pad. (pm)
criteria en tren tevens te verzekeren, dat "moeilijke geval _
Len" altijd eerst doór B en ví
aan de raadseommissie zouden
',,'orden voorgelegd. Hierna $rens:e de meerderheid van de raads_
conmissie, dat de theoretische
.

logelijkheid tot het bouwen van
het gebied tussen
het bejaardenhuis
"Je e1Ínkert,,ralsnog-in het be_
.:t.einrnÍ.ngsp1an zou worden opge_
:cnen. Op woensdag 10 oktober
:espreekt de wijkraad de wind_
i,'indmolens , in
.-:ospeslaan en

-o1en-mogelijkheid (2O.OO uur,
pee ltuingebouw Croesenstraat
),
*<

11

o

ut m o n ( zij )pod'verb ttj fs

gebied

.-.:t bestemmingsplan, dat in
::rte
lijnen àe- steun
.-_'r::aaC
"à"-à"
heeft, is op onderdelen
_ . : :: _Q. Op v"rzoèk van
_..:aal en omwonenden, werd
-,'_.;=cieC,r
verklaard. De
'_ -:
_: _ _
-rrcli^
_.
kan
-_rek€ indelingjven.
r : :. _ :: qehandhaafd
bli
_

-
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. om zulke molens goot het niet meertegenvoordig

o kersf vlakontie ploots

bl peuterspeelzoal

'Overveen'

1,

/
-{-

OPP§

5,-

Na de kerstvakantie kornen er

enkele plaatsen vri j. U
:reer
kunt uw peuter nu a1
Voor inlichtingen en "pgËr.r_
informatie
boekje kunt U terecht bij de
Peuterspeelzaal en we1 bij juf
lrtieke of juf annette tussén
3 A5 en 11.45 uur. TeI.?46333.
Peuterspeelz aal,' Ltverveen,' .
Croesenstraat 5i,
Tel. 246333.
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ingezonden

me dede Lingen

vrijdog 26 oktoberospeeltuin'Oyrerveen,o

grandioze kienorlond !
Op vrijdagavond 26 oktober a.s.
organiseert de speeltuin Overveen een qrandioze KIENAVOIID
voor leden, buurtgeyroten, vrienden en kennlssen. Omdat het gebouw slechts ongeveer 50 personen kan herbergen, is er een

voorverkoop van toegangskaarten.
Op het programma staan de volgende activiteiten:
- verloting aan de hand van het

i
- twee kienronden;
één staklen;
grote verloting.
één
De hoofdprijs bestaat uit een
rei.s voor twee personen naar
Parij s.
Voor de eerste kienronde zu11en
er levensmidoelen ter beschikking worden gesteld, voor de
tweede kienronde vleesprijzen
en voor de stakien planten,
toegangskaartnummer

bloemen, enz.
De voorverkoop, dle op 1 okto-

knutselen op
voensdagmiddog
Vanaf woensdag 3 oktober wordt
er in het speeltuingebouw een
club gehouden Knutselcn eqrlof
spelletjes en nog veel meer.
TÍjd: van 2 tot 4 uur.
i(osten: leden f o.50, nietI cc^en f 1, -- .
Kom je ook iedere woensdag-

ber beglry!, geschledt:
in het speeltuEgebouw aan de
Croesenstraat van B,3O tot IZ,AO
uuri
blj mevr. De Vries, Vrijburglaan
31, alwaar men tevens inlichtin_
gren kan verkrijgen. Te1 .257760.
De prijs van de kaarten bedraagt:
f 2,5O voor leden,.
f 3,50 voor niet-leden.
Minimum leeftijd 76 jaar, tenzij
men in gezinsverband komt,

De kíenavond za1 orn 20.OO uur
een aanvang nenenr- de deuren
van het elubgebouw gaan om
19-OO

uur

open.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst, opdat er van de
baten nj.euwe speeltuintoestel 1en, geschikt vo(fr o.a. peuters en kleuters, gekocht kun_
nen worden.

Tot zi.ens op vrijdag 26 okto_
berl ! I

ook
oktiviteiten
,n

herfstvokontie

midriag?

films op

vrijdogoYond
ln het speeltuingebouw zullen
er twee keer per rnaand op vrijdagavortd filr"ns worden gedraaid
voor de jeugd van 12 tot 16
J

cidr

.

Tijd: 19.30 tot ca. 22.OC uur.
Entreepri js: afhankel-i j1< van de
filrn die zaI urorden vertoono..
l,Jij wi11en op 5 oktober a1 gaan
beginnen.

in ce herfstvakantie wordt er
ook aan activiteiten geciaan.
Dinscag 16 oktoher: herfststuki ac
m-r-ón
T.i id. ln 1o tot 16.04 uur.
Kosten: leden f 2,--, niet-J

!J

Lt_)4

lpden

Neem

f

?

brood en drinken

rnee"

Donderdag 13 oktober wordt er
een f ilrn vertoond..
Ti jC: 14. OO tc»t 16. Oil uur.

Kosten: leden f 1, *-, nietleden f 1,50.

1

speeltuin'oyerveerf herontdekÍ

*

De speeltuin blijkt,'grezien het aantal kinderen, dat wij dit jaar tijdens de vakantiespelen gehad hebben, te zijn herontdekt. ondanks het
feit, d'at het weer aan het begin .van de vaÈantie niet zo
was de belangstelling aIle da§en enorm" De kinderen warer,meewerkte,
even enthousiast.
"ii";;;i'
Vgel dagjes uit, maar ook leuke actÍviteiten op de tuin zel f, hadd,en
plaats. Deze keer bleven ook veel moeders even kijken of een kopje
koffie

drinken

er kinderen ui.t Aer_
denhout, die tot voor kort nog
nooit 'van het bestaan van deze
speeltuin hadden gehoord.
De ouders van de kinderen waren
erg te spreken over de leuke
activiteiten. Velen gaven zich
meteen als lid op: Dat hebben
wij nodig: NTETJVíE LEDEN.
De leÍding (nob, Sylvia en on_
dergetekende) kon de kinderen
aardig aan. Maar door de grote
toeloop was dat soms best moeilijk. Misschien is het iets voor
Ook kwamen

l

een paar (vrijwillige) moeders
het ko.'nende jaar een handje
te helpen?
jaar wj-lren wij weer veel nieuwe dinsen doen in de speelï::_""1??lg
tu1n, ot'in het gebouw, dat dan een nieuw verfjasje
zaI hebb"., gèkr"gertr
rk weet zeker, dat veel kinderen met plezier téruiaenren
-de 1euke.
spelen. Hebt u vragen of suggesties; àr wirt u u ópgeven aan
als
rid, bel
ni j dan gerust: Il_sta u graag te woord. Donati.es Zi:n ook van
harte
om

welkoml (giro 40739) Yet vriendelijke groeten,

christel de vrles, vrijburglaan

2051 LB, Overveen,

CJ2?

31,

-25776C..
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oqn de Croesenstrqo, t in ons eigen Romptoonkwortier
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DE SPORTINSTIJIVEN 198/./85
GAAN BEGINNEN I
:ï,::":":::::,ï:ï,:ï=;::::ï:".
.t6

zurren er sespreici over Haar,em
weer

ii:"tïti-,,ïiïril"r:;x:: i::,:'"i:ncer
Ï::.':Ii::':::;:.:ïï";";:,:;::;r:,veau

sportieve ervaring geheel

vrijblijveni

bedreven worden en staan daar

waa:.

Wat vindt U zoal op een
sportinstuj.f?
om enkele voorbeelden
te
;;";;;
basketbar
volrevbar. tarertennis,
een
.."àril"!
"n muziek
"itijd bi3 hei-i"r"e"n ::r:':iiïïll:
ook heeft de
zal menjge condltieles hi;;r;;"ro.den op de instuif zijn intrede gemaakt en
opgeJ.uisterd.
U weet niet of dit nou
wel iets voor U is?
xi'ix:";;;." bij een van de hieroncier genoerode
:: ï:::ili';::,;:'

stuiven

{gryIEI!!_§|?BII4! te Haarlern_Noord.
Voor volwassenen van 1g jaar
en ouder (3O+,40+ en 50+i).
Tevens ook toegankelijk
ioor
à"
,".,ga vanaf
Kosten f ' 2,25 en f . i.es
roo. de jeugd ró;aa. onder leidir
------::::lg-yg!-gg-ggggrl-:]..
Start 1e keer: zaterdag 29 september
van 1O.3O _ 12.3O uur.
§t44!IE_§gïg!E!_g$EEIsq!4f _ zwenrnerslaan
te Haartera

Voor volwassenen

1g jaar en ouder ( 3O+, 4O+
Elke vrijdagavond-van
en
van rg]óó-_-rr.oo uur.
Kosten f. 2,25 per persoon.
Start Le keer: vrijdag 2g september.

(

50+ )

Schatkwi -ik)
.

llqyEry_!§_$I§glggl _ Korte Verspronckweg _
7 9 te Haartem.
Voor volwassenen-1g jaar
en ouder (3O+,4O+ en 5O+).
,".,
_-;;.30 uur.
rg.àó
lil:^:.:rdagavond
..vvlLr,
-.

z,DU p€I persoon.

vLor L re xeer: vrijdag
Ql-a-+

2g seoternber.

q.
__halkwljk
(achter winkelcentrum).
Voor dames van 1g jaar en
ouder (3O+,40+ en 5O+)
Elke ciinsdagmidciag van 14.15
_ 15.45 uur.
Kosten f. 2,25 per persoon.
Start 1e keer: dinsdag 25 september.
SPAARI'JEHAL
e
__________ t_-

Voor algemene informatie
kunt U be1len

a:T. Dienst Sr:ort_ en .reugdzaken
afdeling
Sportieve Recr"rtl".

Houtweg 47 _ Haartem.
Il:t!"
Telefoon: O23 _ 31 93 53.

Tot ziens op één van de instuiven.
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HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 45 02

nD. oan der {ind"n & Zn
Aannemere van
reetaurafle- onderhoude.

en nieuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk

Constructiewerk
Dakreparaties

Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraalwerk

Isolerende beglazlng
Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen
Lambriseringen

maken

Metselvrerk
Nieuwe sloten inzetten
Open haarden

Parketvloeren
Q ook moeiiijk werk

Riolering vernieuwen/onÈstoppen
Schoorsteenve gen
Tegelwerk

Uitblkken van

kom tennlssen
in de Fablohal

voegnrerk

Voegen van gevels
Wandbe t inrne r1 n ge n/wandi s o1 at ie
X met kerstmls werken we nlet

fJzeren konstruktles
Zolders isoleren

specioal voor inwoners
ven het Ramploan-

kwartier z|n uren
beschikbaàr
A.Thoo[en

LID

jr B.V.

Marcetisvóartpod
Haorlem
2/, /.2 10

Hendrlk Boozenlaan 25

20l5JM

Haàrlem

Tel. 023

-

241A16

Weatergracht 95 rd.

20l3ZN

Haarlem

Tel. 023 - 31 76 44

1t

rÍEdedeIing

GEACHTE ilTRt'H

Elt z!{EH JE FITTERSil

0p maandagavond 3-september j.l. ís de iltrï.rn en zh,eÍn je fftf'groep weer
van start gegaan Ín Zandvoort. TrlÍnmen Ín de Prïns.esséhal tegànover het
Gemeenschapshuïs en zwemnen Ín de Dulnpan te zandvoort.
l'laar I iefst 70 mensen in de leeftiJd van 2a - 65 jaar hebben deze srart
weer nEegemaakt. De start van een seÍzoen maandagavonden van 20.30 - ZZ.3O
uur waarmee tot elnd mei I985 wordt doorgegaan.
Een. ídeale gelegenheÍd voor de iets ouderen oín onder deskundiae
te bewegen en veet prezier te hebben. Een prettis" uïjk;;;;giifia leidïng
i, a"
verhoogde waterteÍPeratuur van het zwembad op maàndagl terwijl -er
verder
ook geen andere ilEnsen van het bad gebrulf. màtei.
Het vorig jaar bezochten rurm r00 mensen deze'rfithappening,,.

Uiteraard kunt u ook ttw vrienden en kennissen meenemen. De start is bïJen :f wordt langzaam opgebouwd. Regelmaat is erg berangr.ïJk,
:ond?f-rustlg
terwijl een bezoekJe
aan de hursarts íordt geadvtseerd"
Tijdens schoolvacantÍets wordt er geen Eebruik gemaakt van de zaal.
Het
zbrermen kan in overleg echter gewoón doörgang vínden.
De trimgroep kent 3 tarieven t.w.
- É l3l.- voor het gehele selzoen
trlrmen en zl.reÍrmen
- F 17.50 per maand
trlrunen en

zwenmen

- F 12.50 per maand
trirmen of zwenmen
- de toegang tot het zwembad ïs

hterbtJ uiteraard inbegrepen.
Voor ïnl lchtingen kunt U terecht blJ

-

-

George Sïeverdlng,

pla.Frans lletscherstraat
023

-

I

l,

i

*:

\ï

Haarlenr

25.68.61
iedere doordeweekse mlddag rond
l7.OO uur ln de Duinpan, Íandvoort
02507 - 121.70

GRAÏ ts

BIJ

DE ZEESCHU IíERS

Tljdens de laatste-Olynptsche-spelen waren onze Nederlandse zwenr+ters biJzonder succesvol. Onder'hen, één der gouden *à"ille
petra
van Staveren heeft onlangs nog het tràlnlngsf;p van wlnnarecsen,
de zeeschuimcrs te
Oostende-meegaraakr,
àe anderu i"àïni'n9lk"rpg"ng"ri i;;-;;;iu-]u.!g*t;t
cessen zíjn gekonnn tijdens de Nederlandse kamf,loensért"fipen.
De Zandvoortse
verenlging zit dan ook erg ln de llft.
De venenlgÍng heeft besloten om, ln navolging
van het vorig Jaar + 50
-- kln"-"
deren gratis te Iaten z'reÍmEn en oefenen."oï[ k";
;;;;;frrr;;',*
- maandag-dÍnsdag-woensdag en vrtJdagmldríag u"n í2,óà-- ig.öo-L,
- dinsdag en vrrJdagrmíddag bovendïen-ven ló.oo - r/.00 uu.u
Kinderen gehoren Ín de-Jar.en tg75-!g76^tg77 en rgTg
EN Atle K$,rDERElr GEboren in 1973, h":.oprrlhtrnosiaar van de venenrging.
in het Èezit van
minïsraal het znemdiproma-A, [uín.n hrerain À""Jo"n.
inl ichtlngen staan-urIJ altiJd klaar tiJcens bovengenoende
Y*t
dan vragen naar sabïne sebnegts, de traínstËn van aeze"gro"fr-oruren. u kunt
e"org"
sleverdïng, hoofdtralner van de'zeeschuim;;;: i;i"feni$che informatie
kunr
U verkrijggn bij de dames Joustra vla 02F07 - fif55,
tret
technÍsch
secne_
tariaat, of van uarrnerdarn vi.a 02507 - flóeó, hei;;.;;.;#.'-'
ledereen is van harte welkom. Tot ziens.

Í

U kunt ecn decl van

us seldo verder gaat hct vanzclf,

Ílinkrtot+gcvendmrko"h Daissystccmsparcn-hccies
hebt u vor bilzondq3 rrhtarrro op de manicr zcls u ha bcst
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