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Deze aardige foto werd omstreeks 1895 bij de tol aan de Bloemendaalseweg genomen.
Deze tol, die in 18.l7 werd ingesteld, was ter hoogte van hotel-restaurant "Roozendaal"
gelegen. De opbrengsten waren bestemd voor het onderhoud van de door enige
grondbezitters bestrate Bloemendaalseweg. Toentertijd bevond zich even ten zuiden van
deze plaats het door Zocher gebouwde en in 1846 betrokken raadhuis van Bloemendaal,
dat pas omstreeks 1936 werd gesloopt.
Op de voorgrond de ezelwagen van de kinderen Bijleveld van het landgoed Belvédère.
Links onderscheidt men een van de toegangen tot dit landgoed. Let U eens op het
landelijke, ongerepte, aanzien van de Bloemendaalseweg in de vorige eeuw. De
tegenwoordige drukke verkeersweg is daar nauwelijks meer in terug te vinden. E.H.
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Opnieuw: lichtmasten ia of nee?

' =:leden jaarwerd de buurt opgeschrikt door het voornemen van de direktie van het tennispark Duinvliet aan:= Els''voutlaan om het park van achttien lichtmasten te voorzien. Er zou dan ook in de late avondrlren kunnen

", 
:'Cen doorgetennist. Wij berichten destijds dat de wijkraad Íel tegen de bouw van deze masten was en wel

: -- trvee hooÍdredenen: hinder voor de omwonenden (en bij de voorgenomen hoogte van de masten is dat
==i groot aantal buurtbewoners) en ernstige schade voor de landschappelijke waaiden van dit deel van het
,--:goed Elswout. Elswout, dat toch niet voor niets in zijn geheelop de nationale lijst van monumenten zalzijn- - -+: :L

.- 'erschillende gemeentelijke instanties hebben zich ook tegen de bouwaanvraag verklaard, zodat
- - -:eleden de uitspraak werd gedaan: de aanvraag is aÍgewezen.

Nieuw, maar niet anders
FEDACTIE

Joke Blansjaar
Winnie Barllema
Eep Fleijnes

,.' _ ( qAAD

Y@ràtter Hans den Nijs
2e voozitter Bob Meijtis
Secretaresse Bep Heijnes

Ramptaaó 9
Fenrmngmeeste r Quint Mul
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Hans den Nijs 24 54 gA

-33:ningmsg5lgt
Bep Heilnes 24 32 29
Ramplaan 9

tserx: Nutsspaaöank 84 86 96 344

Tot onze onaangename verrassing ontving de wijkraad in
de vakantieperiode opnieuw een bouwaanvraag voor
lichtmasten op het tennispark.
Wij bestudeerden de tekeningen en kwamen tot de
konklusie dat aantal en hoogte van de masten nauwelijks
van de voorgaande plannen verschilden en dat slechts
de plaats een beetje was veranderd. Met betrekking tot
de nadelen en schade, die van de bouw van de masten
moet worden vennracht, zien wij dan ook geen verschil
met het vorige plan.
Het zal u niet verbazen, dat wij de gemeente hebben
bericht dat onze bezwaren onverminderd van kracht
blijven en dat wij geen verlichting van deze aard zullen
kunnen accepteren.
HdN

Bestem m ingsplan

Hoorzitting Tuinbouwgebied

Wij kondigden reeds eerder aan dat het Ontwerp
Bestemmingsplan voor het Tuinbouwgebied gereed is.
De gemeenie zal een officiele hoorzitting houden waar
alle belanghebbenden,- en dat zijn alle buurtbewoners
denken wij als wijkraad-, hun mening over de voorstellen
zullen kunnen geven en waar de politici en de
ambtenaren ook vragen over het plan zullen
beantwoorden.
Deze openbare hoorzitting over dit plan zal worden
gehouden op dinsdag B november in de grote zaal van
het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan.
Reserveer deze avond alvast in uw agenda.
Eind oktober zullen wij een speciale editie van de
wijkkrant wíjden aan dit voor onze buurt zo belangrijke
bestemmingsplan.
HdN
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lnformatieboekje

DIENSTENCENTRUM
,,ZUID.WEST''

Bij het Dienstencentrum "Zuid-West", gevestigd in de
Van Oosten de Bruijnstraat 2, hoek Westergracht, is het
inÍormatieboekje 19gg/89 verschenen. ledereen die
be!angstelling heeÍt voor de actíviteiten van dit
dienstencentrum, die zich over heel veel gebieden
(groepsactivite iten, maaltijdvoorziening, autove rvoers_
dienst, telefooncirkels, volksdansen, gymnastiek, om
maar enkele te noemen) uitstrekt, kan een exemplaar van
het boekje aanvragen bij genoemd centrum, telefoon 32
42 61. Ook ligt het boekje ter inzage bij de Nutsspaarbank
aan de Ramplaan.

Speeltuinvereniging Overveen

De problemen binnen de speeltuinvereniging zijn nog
niet opgelost. Nog attijd wacht men met smart o[
kompletering van het bestuur. Getukkig zijn er na de
oproep in de vorige krant enige hoopgevende reakties
geweest, maar voor een goed behàer van tuin en
buurthuis zijn nog enkele geÍnteresseerden dringend
nodig. Ats u belangstelling heeft kunt u kontakt opnehen
met een van de wijkraadsleden oÍ direkt met mevrouw
Christelde Vries, tetefoon 25Z7 60.
Graag, hartelijk welkom, bij voorbaat zeer bedankt.
HdN

ACTIVITEITEN IN HET NIEUWE
a

BUURTGEBOUW

Nu voor vrijwel iedereen de zomervakantie alweer tot het
verleden behoort, het leven zijn gewone gang begint te
hernemen en men zo langzamerhand weer wat meer
belangstellíng krijgt voor ontspanning binnenshuis, willen
wij opnieuw uw aandacht vragen voor de mogelijkheid om
in het nieuwe buurtgebouw allerlei activiteiten te
ontplooiien. Wijdeden dit reeds in de wijkkrant van maart
van dit jaar en namen in deze krant toen ook een
enquéteÍormulier op, aan de hand waarvan men van zijn
inleresse voor bepaalde activiteiten kon doen blijken.
Veel heeÍt deze enquéte tot nu toe helaas niet
opgeleverd. Behalve enkele aanmeldingen voor een

bridge- en een computerclub is er vrijwel níets uit de bus
gekomen. Dit is bijzonder jammer, want een van de
drijfveren van ons streven naar een beter buurtgebouw is
geweest door middel van dit gebouw de wijkbewoners ín
de gelegenheid te stellen dicht bij huis door het vormen
van clubs oÍ gewoon maar door een gezellig samenzijn
die vrije tijdsbesteding of ontspanning te viàden Oie iil
voorheen dikwijls ver weg moesten zoeken.
Vandaar dat wij tot deze tweede enquete hebben
besloten. Wij hopen dat die meer resultaat mag opleveren
dan de eerste en dat onderstaand Íormulier door velen
van U zalworden ingezonden. E.H.

Enqueteformulier voor aktiviteiten in het buurtgebouw

Ja, ik heb belangstelling voor aktiviteiten in het buurtgebouw.

lk zou graag meedoen aan (zelf invullen):

lk zou graag de volgende aktiviteit willen organiseren:

Onderlekening:

Breng oÍ stuur dit Íornrulier naar Mevr. Heijnes, Ramplaan g of naar een wijkraadslid rn uwomgevlng

i

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Naarn:
Adres:
Telefoon:
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lngezonden

''HARTEKREET''

Beste Buurtgeno(o)t(e),

Er moet mij iets van het hart!
Vanmorgen keek ik uit mijn raam en moest toen weer
constateren dat er een nieuw exemplaar bijgekomen was.
Een grote hoop hondepoep, bedoel ik. Nu kan ik mij
indenken, dat men als hondebezitter niet ieder moment kan
voortomen, dat zijn beest iets laat vallen, maar elke morgen
en elke avond een "ongelukje" op dezelÍde plaats is toch
werkelijk te veel van het goede. Om nu een ongezellige
conÍrontatie te vermijden, wil ik aan degene aan de andere
kant van de honderiem vragen om begrip en een beetje
inspanning om onze straat schoon te houden. lk denk dat
hij oÍ zij daarmee ook de andere omwonenden een dienst
zal bewijzen. Even nog dit: De bedoelde plek is op de hoek
van een straat in Tuindorp. Herkent U hem?
Cora.

Deze en andere klachten, o.a. van bewoonsters van huizen
aan de Blinkertlaan, een gebied dat regelmatig als
"uitlaatgebied" voor honden wordt gebruikt, zullen hopelijk
spoedig tot het verleden behoren, nu de gemeente
Haarlem tot acties tegen de overlast van hondepoep heeÍt
besloten en onze wijk tot proefwijk heeÍt aangewezen. U
hebt over dit laatste reeds het een en ander in de wijkkrant
kunnen lezen, zelÍs in Vrij Nederland werd deze zomer
onze wijk als proeÍgebied genoemd.

Start aktie hondepoep

lnformatieavond 4 oktober

De brieÍ van de gemeente, die U in dit nummer van de
wijkkrant aantreÍt, verschaft inÍormatie over de actie en
kondigt tevens een op 4 oktober in de grote zaal van het
Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan te houden hoozitting
aan. Ook door middel van raambiljetten, die op
verschillende plaatsen in de wijk zullen worden
aangebracht, zal aandacht voor deze zaak worden
gevraagd. De wijkraad hoopt op een grote opkomst op 4
oktober van zowel honde- als niet-hondebezifiers.
lrnmers alleen als iedereen zijn schouders onder deze
proeÍactie zet, kan deze tot een succes worden.

Komt dus allen

Dinsdag 4 oktober 20.00 uur Kerkelijk Centrum

Werkgroep Begeleiding',Hondepoepactie"
Paula Bremmers, tel. 24 0g 59.
Anne Marijke Chabot, let.24 60 05.
Bep Heijnes,tet.24 gZ 29.

Hondepoep van de stoep

Ook voor mij als hondebezitster is een bolus op de stoep
een vervelend ding. Elke hond moet op zijn tijd nu
eenmaal zijn behoeÍte doen en soms komt dat wel eens
op een ongelegen plaats. En ja, wat doe je dan? Je kijkt
de andere kant uit en doet alsoÍ je het niet in de gaten
hebt. OÍ je wilt het wel wegwerken in de goot, maar er is
zogauw niets bijde hand dus moet je de dampende hoop
welzo achterlaten.
De hond is uitgelaten en zelÍ voel je je een beetje
opgelaten.

Paula Bremmers
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Tenvijlde oplossing zo simpel is.
ZelÍ neem ik altijd een schepje mee als ik mijn hond uiflaat.
Dat is begonnen in mijn vorige woonplaats, waar een
aantal hondebezitters op een dag het inintiatieÍ had
genomen om een park hondepoepvrij te maken en dat
ook zo te houden. Toen eenmaal vijÍ oÍ zes mensen met
zo'n schepje hun honden uiilieten verspreidde die
gewoonte zich snel onder de andere hondebezitters in
de wijk. Met als resultaat een schoon park en niet meer
het nare gevoel er als hondebezltter op te worden
aangekeken als een ander zijn hond niet goed had
uitgelaten.
Gewapend met een schepje is het ook geen probleem
meer om een ongelukje van een andere hond even in de
goot, put of sloot te gooien. Binnenkorl zal de gemeente
bovendien speciale aÍvalbakken plaatsen, zodat het
probleem waar de uitwerpselen te laten ook opgelost zal
zijn.
Beste medehondebezitters: ik wit dit initiatieÍ van de
gemeente van harte ondersteunen en bi1 u aanbevelen.
Onze wijk is beslist niet de ergste wijk rn Haarlem wat
betreft de overlast van hondedrollen lv,laar het schijnt dat
onze wijk wel een van de meest "proeÍ,rriendelijke', is: wij
hebben een goede naam. Laten wi1 die hooghouden
zodat later, wanneer de proef succes,,,ol verloopt, er in
Haarlem op meer plaatsen iets aan de hondepoep
gedaan zal worden!

Schep Haarlem schoon
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Nederland kent per hoofd van de bevolking de meeste honden in Europa. A1die honden doen hun behoefre op straat en dat geeft, al sr.nde j;*; I"-a"geen niet aflat'ende stroom klachten over de vervuiling van de stoepen,plantsoentJes en grasvelden. rn Eaarlem zlJn er praatsen dle door de uí.t-werpselen'van de trouwe hulsvrr-endr- !1J zointg rreer, een zeer onaangenamereuk verspre{den' Er zlJn zelfe p1"kk-eo vaai klnderen nl-et meer kunnenspelen vanwege de grote hoeveelheid hondepoep. Een probleem dat, nl-et al-leen de gemeente aan gaatr_rnaar ook de honàebezftËer.
Daarom is de Semeente nu van plan om aamen met de burgere deze overrastterug te drlngen. Men wLl door mlddel van voorlichtrnj ae hondebezitterberrust maken van de overlast dat hun huisdrer veroorzaakt.om dlt plan zo goed mogeliJk 

-te doen elagen he.ft men beeloËen om eer6teen proef te houden in een kletn gebiedl De keuze r.s gevallen op hetRamplaankwartier .

DE PROEF
Dinsdag 4 oktober, op dlerendag dus, zar een informatli"*rorrd worden gehou-den over de besrrr-Jdíng van d-e verwulllng door h";t.;-. 

-;;;i". 
argemeneinformatie zullen ook a1ler1el mtddelen worden getoond díe de hondebezit-ter kan gebruLken om de behoefte van hun trou!Íe huievrl,end op te vangen ofte verwljderen, en dan op een andere prek te deponeren waar niemand erIast, van heeft.

rn prlncLpe zu11en een drletal methoden worden getoond.I Het Zakje --- o-
D1: is een goedkope methode waarbtJ de hondendrol door midder van eenzakje met kartonnen rand als het qrare van de streat kan worden geschept.HeË zakJe met de drol kan dan 1n bakken worden gegoold dle zeer regelmatigdoor de gemeentereiniging worden g"r."gJ.o. bakken zullen specLaal voordat doel op diverse ptàt tcen worden -""r,gjr""Lt.
2 De Dogpo
Dlt Ls een bakje aan een steel dat, onder de hond gehouden kan worden opheÈ moment dat het dler zich op maakt on zlJn behoefte te doen. De aldusopgevangen drol kan dan op een eenvoudl-ge wí-J-ze .rà.r"-*r1"""!.a"poneerd.3 Eet Schepje.
Deze methode wordt reeds door veel menaen toegepasË. Met een eenvoudigíjzeren sehepje kan de hondedrol r-n het rtooi-rórà.r, gegooid. u"t schepjels makkeltJk sehoon te maken.

-----Belangstellenden kunnen de zakJes en schepJes gratí-s-----------meenemen op deze avond om {n de prakrijk t;; a."f"""."
WAT NOG MEER
Behalve voorrlchtltg op deze l-nformatleavond zlJn nog meer acties geplandom deze proef t.e doen slagen.
Plekken biJvoorbeeld waai arttSd honden worden uLtgelaten, of waar veerkinderen spelen, kriJgen een bàrd waaruit moer blijken dat he. beter isdeze pJ-aats nlet te glbruiken ale hondetoilet.verder- ontvangt u een huis-aan-huisbrief met daarl-n verdere informatleover de proef en in velke mate u daaraan kunt blJdragen. verder za1 degemeente Haarlem sti"ckers en posters gratís ter tlscrrittcrng stellen. De$enreengs zal buLten het aanbrengen van de bakken om de afvar-zak5es l_n wegte !íerpen, ook met een grote relelmaat de stoepen vegen. De vtJkkrant zalu 1n ieder geval regel*a1ig 

"p d-e hoogte houden van de proef.

GEN4EEI\ÏTE HAARLEM

Telefoonnummer stadhuis 023 - lZ 12 t2 Tetex 71160

i
Llu et'entuele beantuoording uan dit schrijuen geliele IJ te adresseren aan postbus 511. 200.1 pR rr..,1.-
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' ir de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst ontvingen wij onderstaand artikel over het
:-ierzoek naar het voorkomen van baarmoederhalskanker. Gezien de ernst van de zaak willen wij uitdrukkelijk
-,'.' aandacht voor deze inÍormatie vragen (redaktie):

Onderzoek naar Baarmoederhalskanker

door huisarts uitgevoerd

Naar uw hu isarts

Periodieke uitnodiging

, aiaÍ september 1988 worden vrouwen in de
;::leenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal,
l:-nebroek en Zandvoort uitgenodigd om een uitstrijkje: ^un huisarts te laten maken. Vrouwen in de leeftijd van
j r 41, 44, 47,50 en 53 jaar ontvangen een oproep voor:: ^ onderzoek.
'. :i alre vrouwen worden in dezelÍde periode
-'::nodigd. Per kwartaal krijgen vrouwen die in dat-,',:"iaaljarig zijn het verzoek om deelte nemen aan het:' :rkingsonderzoek. Aangezien het onderzoek dit jaar
= .,' start dan gepland, wordt voor vrouwen die in het
::":ie halfjaar van lgBB moesten worden opgeroepen
;=- :plossing gezocht. Deze groep ontvangt hierover-: I ir 19BB bericht.

Gemeenteliike
ste u nf ondsen
l= gemeente Haarlem heeÍt voor mensen met een reëel
:=steedbaar inkomen op oÍ rondom het minimum loon
::^ aantal Íondsen in het leven geroepen. Met deze'r-rsen kunnen mensen worden geholpen, die buiten--- s:huld in een Íinanciele noodsituatie zijn terecht
l='ln-:n. In een brochure, genaamd "Gemeentelijke
':-rs3r'r';oor speciale en individuele steun", wordl over
::1. 'ardsen en over de Íinanciele steunregelingen, die
::.'c:ze Íondsen mogelijk worden gemaakt, inÍormatie
l= li',;r De brochure is verkrijgbaar bil het Bureau
, ::' :-' -! /an de gemeente Haarlem, lel.17 12 30.

Vrouwen, die een uitnodiging hebben gekregen,
kunnen een aÍspraak maken met hun huisarts om een
uitstrijkje te laten maken. Degenen die verzekerd zijn bij
het ziekenfonds hoeven daar niets voor te betalen.
Vrouwen, die parlikulie r verzekerd zijn, kunnen,
aÍhankelijk van de polisvooruvaarden, de rekening van arts
en laboratorium indienen bij hun ziektekosten-
verzekeraar.

De vrouwen die worden opgeroepen zijn niet verplicht
om te komen, het wordt ze echter wel sterk aangeraden.
AIs baarmoederhalskanker in een vroeg stadium wordt
ontdekt is volledige genezing mogelijk.

Ten slotte nog een paar belangrijke wenken...
Een vrouw moet altijd naar de huisarts gaan wanneer zij
last heeÍt van:
-hinderlijke aÍscheiding uit de vagina
-bloedverlies bij oÍ vlak na de geslachtsgemeenschap
-bloedverlies tussen de normale menstruaties in
-plotseling bloedverlies als ze al tenminste een jaar niet
meer menstrueert.
Deze klachten betekenen niet altijd dat de vrouw in
kwestie kanker van de baarmoederhals heeft. Maar het is
wel noodzakelijk dat een dokter uitzoekt waarom ze die
klachten heeÍt.
Voor informatie kunt u bellen met mevrouw H. van
Hensbergen teleÍoon 31 90 26 oÍ natuurlijk met uw arts.
GGD te Haadem

Ram pe rtie Woningruil

Wie wil er kleiner wonen? lk heb een woning met tuintje
voor 60-plussers in Schalkwijk, vlak bij het winketcentrum.
Vroeger woonde ik 45 jaar in tuindorp. Wie van de ouderen
wil met mij ruiten? tk heb hier niet de ruimte om mijn
hobbies te doen.
Helpt u mij alstublieft!

U kunt bellen naar teleÍoon nummer 37 64 16

:

-::.iijks wordt in Nederland bij ongeveer g00 vrouwen
-:-ker aan de baarmoederhals gevonden. Vrouwen
:,ssen de 35 en 55 jaar hebben meer kans op deze
:::,te Met een uitstrijkje kan deze ziekte heel vroeg
,',:':.n gevonden. ZelÍs als er nog geen klachten zijn.
.':-rien van 35 tot 55 jaar kunnen zich eens in de drie
::' aten onderzoeken. Uit wetenschappelijk onderzoek
. ;:bleken dat eventuete afwijkingen dan op tijd worden
::;:spoord.
:=. aantal gemeenten in Kennemerland voert al jaren het
:=, rlkingsonderzoek op baarmoederhalskanker uit.
==-maal per jaar werden vrouwen opgeroepen. Het
:-:erzoek werd in het verleden door het Centraal Bureau
.::r Keuringen in speciale onderzoekaulo,s uitgevoerd .
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4 AFI Haarlem. Tel. 24 6236'201

S

mannenmode

o.a Alberto PhlvettY' BallY's New

Boxer - McGregor
en dlverse accessolres

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GCOVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60

onthoudt één ding
voor k*,aliteit haring

naar:

?
,]='t

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centr:ale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilerc,

ffj*ASd (lm"

km\taag vnÈf r\€ÍÉ ofteíte

7n@
tlorderïLnerdaan 26
2015HK l-laariem
Tele{oon 023-24 62 08

I'loorderTtndsdaan54
2Ol5HLFlaarbm
Te{eÍoqr U8-Xn44

el.ic rerrout
dames- en herenkapsalon's

Haarlem Schoterweg 47 Tel. 023 - 26 16 10

Tel. 023 - 27 73 38

ruitsh"r itend op af spraak

I
Overveen Ziilweg 20 a

T
I

i

PHILIP KORYING & ZN
Ramplaan 4-1 Telefoon 0i23 - 212133



OUDERENCONTACT OVERVEEN VOORBEELDEN

Het Ouderencontact Overveen heeft ons zijn programma
tot 1989 doen toekomen Graag vestigen wil daar de
aandacht op.
Op dinsdag zijn er van 2 tot 4 30 uur in 't Zijttje aan de
Korte Zijlweg weer de gebruikeli;ke societeitsmiddagen.
Die worden als volgt aÍge,rrsseld
Op de dinsdagen 4 oki:ber 1 november en 6 december
s er om 10 uur in de kerk een H. Mis. Daarna kan men
koÍÍiedrinken in 'i Z j t;e
Vrijdag 2B oktcb:r is het een bijzondere dag. Dan wordt
er namelijk een aislccht naar Brabant georganiseerd.
Op dinsdag 29 r'ovember komt men bij elkaar voor het
Sint NicclaasÍeest en op maandag 19 november wordt, in
het Ke'i.r: ,., Centrum aan de Ramplaan, het kerstÍeest
-. r.'.. ^ ci?, zlj die jonger zijn dan 65 jaar, is bij dit ailes
,:- -:1e welkom. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
r: n:er H. Elzinga, Midden Tuindorplaan 5, teleÍoon 24
18 10 E.f-1.

Rampertie

Bridgepartners gevraagd voor uit en thuis, met ingang
,'an september, op maandag-, dinsdag- oÍ
,','oensdagmiddag. Mevrouw N.Schouten, Rollandslaan
:2 teleÍoon 24 60 33

BIJSTAND VOOR BIJZONDERE

UITGAVEN

OOK MENSEN DIE GEEN UITKERING VIA DE
GEI"4EENTELIJKE SOCIALE DIENST ONTVANGEN,
KUNNEN VOOR BIJZONDERE UITGAVEN SOMS EEN
BEROEP DOEN OP DE ALGEMENE BIJSTANDSWET.
OIUDAT NIET IEDEREEN DEZE MOGELIJKHEID KENT,
WORDT IN DIT STUKJE UITGELEGD WANNEER ÍUEN
VOOR EXTRA UITGAVEN EEN FINANCIELE BIJDRAGE
KAN ONTVANGEN.

Onder de Algenrene Bijstandswet (A.B.W.) vallen twee
sooden uitkeringen: "bijstand" en,'bijzondere bijstand,,.
Bijstand krijgt men wanneer men niet zelÍ in de
noodzakelijke kosten van het bestaan kan voorzien. Het
gaat dus om de normale kosten voor wonen, eten,
drinken, meubels. kleding, gas, water en licht, enz.
Bijzondere bijstand kan men aanvragen als men EXTRA,
noodzakelijke, uitgaven heeÍt, die men niet kan betalen
van het geld waarvan men normaal moet leven.
IEDEREEN die extra noodzakelijke uitgaven heeft en
voor dat geld bij geen enkele andere instantie terecht
kan, kan bij de sociale dienst (G.S.D.) een aanvraag voor
bijzondere bijstand indienen.

li

Om enig idee te geven van wal onder "noodzakelijke
uitgaven" wordt verstaan, volgen enkele voorbeelden:
- Medische voorzieningen als brillen, kunstgebitten,
hoortoestellen, speciale schoenen, insulinespuiten oÍ
prothesen;
- Kraampakketten, extra stookkosten bij ziekte,.
noodzakelijke aanschaÍ van electrische dekens bij ziekte,
cassetterecorders voor blinden, aanschaf van kleding bij
opname in een inrichting;
- Reiskosten voor het opzoeken van Íamilieleden in het
ziekenhuis, reiskosten indien men door ziekte oÍ een
handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen,
aanschaÍ van rolstoel of invalidewagen;
- Medische behandelingen waarvoor men zich niet kan
laten verzekeren, zoals acupunctuur of sommige
alternatieve geneeswijzen.

DREMPELBEDRAG

Let op: Wanneer men bijzondere bijstand krijgt, moet men
wel altijd zelÍ een drempetbedrag betalen (momenteel Í
171,--). Voor een bril van I ZS1,- kan men dus niet meer
dan f 80,-- vergoed krijgen. Het kan natuurlijk voorkomen,
dat men in een kalenderjaar een paar keer noodzakelijke
uitgaven moet doen en dat de kosten steeds beneden
het drempelbedrag liggen. Telt men echter alle extra
uitgaven van dat jaar bij elkaar op en overschrijdt men dan
alsnog het drempelbedrag, dan kan men alsnog
bijzondere bijstand aanvragen! Het is daarom belangrijk
oude rekeningen van noodzakelijke extra uitgaven niet te
snel weg te gooien.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Zoals gezegd kan iedereen bijzondere bijstand
aanvragen indien de extra uitgaven niet zelf bekostigd
kunnen worden. OÍ men wel oÍ niet over voldoende
financiele draagkracht beschikt, wordt bepaald aan de
hand van het inkomen oÍ het vermogen. Nu is het niet zo,
dat het geld van een bank- of girorekening eerst tot de
laatste cent verbruikt moet worden. Een bepaald bedrag
wordt niet meegeteld; dit wordt het vrijgelaten vermogen
genoemd. Voor een- en twee-oudergezinnen bedraagt
het vrijgelaten vermogen Í 1S.900,- en voor
alleenstaanden en thuiswonenden f 7.950,--. De rente
van dit vermogen is ook vrij. Daarnaast moet het
regelmatige inkomen (uitkering of salaris) op het
minimumniveau liggen.
Voor meer inlichtingen over de bijzondere bijstand kan
men natuurlijk terecht bij de Gemeentetijke Sociate
Dienst, Zijlweg 2, tet. 15 11 ZZ.

I
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50 iaar Beatrixschool
1938 - 1988

De Beatrixschoor bestaat dit jaar 50 jaar en in die 50 jaar.is er ontzettend veer gebeurd:de

school is niet *ro *.g te dónken uit net Ramplaankwartier.

Na een aarzerend" sà,t aan de croesenstraat en àen natve school bij het Blinkertpad

kwam er een votledige lagere ,.r'íJ. Ènige jaren rater yel! *::i." kleuterschool aan

tcegevoego. rens]Jii" *àïorn beide schclen, na enige iarln experimentele basisschool

te zijn geweest, kortgeleden deÍinitief samengevoegd ót àe Beatrixbasisschool'

Zo'n kleine 2000 leerlingen en biina 100 leerkrachten ziin

r.'ort" oi t"ng.r. tiid oó de Beatrixschool geweest' De

..noof i. altiid welvarend geweest' maar vooral de laatste

pi.íit het àantal aanmelóingen eigenliik te groot voor de
'beschikbare ruimte. Hopelijk zal de nabiie toekomst met

ààn-stuXie nieuwbouwboerderij verlichting brengen in dit

ruimteProbleem.
Meer over de geschiedenis van de Beatrixschool

verschijnt in een speciaaljubileumb-oek' dat in het vooriaar

,ai uàrlchlinen. Er zullen in dit jubileumjaar veel speciale

à.tiu.,t.itun en Íestiviteiten ziin, waarbii het thema de

;ààerOetil" is. Architect FriedhoÍÍ heeÍt namelijk de school

g.Làr*O'naar het model van een zweedse boerderii'

Ëàtg..n in en rondom het gebouw is terug te vinden'

Opening van de Íeesteliikheden

De opening van het iubileumlaar is op donderdag 6

oktober. Om naf negen 's morgens begint het feestjaar

met een boereiroptocht bij de school en
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volksdansen op het schoolplein Voor de groepen 4 tot

en met 8 is er daarna een boerenvossenjacht in de

buurt, waarbil ook oud-ouders en oud-leerlingen als vos

meedoen.
U kunt zich daarvoor nog tot 29 seplember bij de school

opgeven: 1e1.242255

Sponsorloop voor lndia

Op vrijdag 7 oktober is er bii de school een sponsorloop

door de kinderen voor extra hulp aan de geadopteerde
Beatrixschool in lndia en ter dekking van de onkosten van

het Íeestjaar.
ln de loop van het jaar zullen er in de school projektweken

en maandvieringen zijn met als thema's Íeest en boerderii'

Feestweek in mei

Het jubileumiaar zal worden aÍgesloten met een Íeestweek
van 22lol27 mei. Op maandag gaat de hele school naar
Spaarnwoude voor een bezoek aan de boerderij "Zorgvrii":

dinsdag is de sportdag en s' avonds zal er een
votleybaltoernooi zijn voor ouders en leerkrachten.
Woensdag is er een koÍfieochtend voor de bejaarden
uit de buurt, waarbij stukjes van de iubileummusicalworden
opgevoerd.
Woensdagavond is dan voor alle ouders en genodigden in
de grote zaalvan het concertgebouw in Haarlem , door alle
300 leerlingen, de opvoering van de zelÍgeschreven
jubileummusical "De Boerderij".
Vrijdag is er een Levend Ganzenbord in de buurt gepland.

Kermis en Markt

Zalerdag 27 mei wordt een dag om te noteren, want dan
wordt de hele buurl uitoenodiqd bii de boerenkermis en
boerenmarkt, die in de ochtenuren zal worden
gehouden. s' Middags is er een receptie voor alle
vrienden van de Beatrixschool en een reunie voor
oud-leerlingen en oud-ouders.
Tot zover een beknopt overzicht van een druk schooljaar.
Wij hopen dat de komende 50 jaar net zo goed zullen
worden als de afgelopen 50.

Jan van Leeuwen
Direkteur Beatrixbasisschool.

"We hebben een mooi Dreesplantsoen
ls dit alleen vcor bewoners met poen?

Want de achterkant van het plantsoen
Daar kunnen de bewoners van de Blinkertlaan het mee

doenl
Dan is er een crossbaantie voor de kleinties
Vergeet het maar, de brandnetels doen het Íijnties

Ook is en een kreuPele bank
Daar zrt ik dan oP met mijn Ank,
Vriendelijk dank."

Het is overigens niet uitgesloten dat de gemeente

binnenkort met name het crossterreintje een

opknapbeurt zal geven. E.H.

\..

c.F
I

. cor de groepen '1 tot en met 3 zijn er die dag

boerenspelen in en rondom de school'
: Avonds wordl na de ouderraadjaarvergadering om 21'00

-Ji' voor de ouders het iubileumiaar geopend door
.',ethouder, loco-burgemeester, buurlbewoner en

:.ld-ouder Ab van Schooten' Hierna zal een
videomontage vertoond worden van oude en nieuwe
' r-s',an de Beatrixschool. Tot slot is erdan een receptie

--. i: I dorc

WILLEM DREES PLANTSOEN

De gemeente Haarlem heeÍ1 onlangs gemeend de grote

staatsman dr Drees na diens overliiden niel beter te
kunnen eren dan door aan het Gerrit Bartholomeus-
plantsoen de naam dr Willem Dreesplantsoen te geven.

De slechte en povere staat waarin een deel van dit
plantsoen verkeert -een staat die de nagedachtenis van

dr Drees beslist onwaardig is- heeÍt de heer Spoelstra van

de Blinkertlaan tot onderstaande lyrische ontboezemtng
geinspireerd. Aan zijn verzoek die in de wijkkrant op te
nemen , voldoen wij bij deze:

-



9D. oon der {ind"n & Z"
Alnncmcra van Íaatauratlc. ondcrhoudr

cn nlouwbor*vrtrkrn

Àfhangen van ranen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
Dakreparatlea
Estlk vloeren leggen
Formlca bladen en kasten
Garages bornren
HoutdraaLwerk
Isolerende beglazlng
JaarllJkB goten gchoonmaken

Keukens leveren en plaatsen
Lambrlserlngen maken
Itleteelwerk
Nleuwe gloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook rnelllJk werk
R:Lolerlng vernlèrrnen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Ultblkken van voegtrerk
Voegen'van gevels
Handbe tlrmte rln ge n,/wandl s o I at 1e

X met kerstmls werken we nlet
IJzeren konetruktles
Solders leoleren

Hrndrtk Rooronlrrn 25
2015 JM Hrrrlom
ïrl. 023 - 2a 13 16

Wmtorgncht g5 rd.
2Ol3 ZN Hrrrlrrn

Ï.t. 023 - 3Í 76 4,í

Het juiste ADRES voor al uw

Garen enVoering
Band enRitsen

Manchetten enBoorden
Kniestukken

Hastiek

en nog

veel meer !

RAMPI-AAN 48 TU-EFOON 242A82

1,"

IRE FOX FILMORGANTZATION

Speciaal kindertarieÍ
Gralis prospectus
Keuze uit meer dan
300 kinderfilms

Besloten voorstellingen (Matinees)

Vredehoístr. 7, Haarlem 023-3-Í 4067

Ï4lnk
UW ECHTE BAKKER

Nagtzaamstr. 12
van Zeggelenpl. 95
Engelenburg 7B
Ramplaan Sz

tel 354902
tel 350700
lel 353437
tel 241 053

Openingst lden:
Maandag trmi Vrijdag

8 30 - 13.00 u
1 4 00 - 17.30 Lr

7 zt arà=a

8C0-1600u

tr
trffit o

I uchieI r r

Vertoning in eigen lhealer
(v.a. 10 personen)
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HM,RLEM SCHOON

VCOR GROOI EN KIE'N

JONG

EN

CUD

D rog isterij- Parf u m eri e

BAKKER

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wlik en Marlnehospltaal

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEHZOHGING
PARFUMEBIEEN

$ffiffiffi VANZELF
GAAT 'TNIET

' B e lq tsche Leonidas'bonbons

.Ven d.e boerderti 
'

Kornemelk, yoghurt,
kwork

. Fondue- en borbecue-
seusen uit eigen Ëkeóken à

:;:-.lalfe ROC
LANCOME

MARBEBT
en vele andere

T

HÀPPY'S BIRTTTDAY CORNER
Bloemendaalseweg 257, Overveen TeleÍoon 254249

Nu ook Zeeweg ziekenhuis, lJmuiden

de stad in;

lemand jarig,
geslaagd,
zoveel jaar getrouwd,
oÍ zomaar aardig?

Nu niet meer voor
ieder cadeautje

@ubeLuífet
kaar &
rpeclalltaltenwlnkaltlr

Bl06m6ndaalseweg 287
Overveen
lel. 023-260732

Èe

,'anaf 125.- gratis thuisbezorgd
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Een ek
gevenw{tl ltnro a

Deel uitmakend van Verenrgde Spaarbank N.V. Het huis \:an u\\-keu:e uraagi natuurlijk
om een snelle en passende iinanciering.
Bi1 de Nutsspaarbank f-ieeit u - mits alle
noodzakelijke gegevens bekenJ :ijn - binnen
één uur een hypotheektrtir:re ir-r handen.
Maar dat niet alleen. U kunr tÈ\'ens kiezen
uit maar liefst 6 verschillen t- ]-,, pt rheken en
3 rentevormen.

Teldaarbij nog de gunstisr risemene
voorwaarden en de lage renteFeraentages, en
u weet helemaal waarom een h" p. rheek van
de Nutsspaarbank zo aanrrekkeir,k is.

Meer informatiel Een uir-
gebreid informatiepakket ligt .rp
ieder kantoor van de Nutsspaar-
bank voor u klaar.

Ih

-

a

sDaarbank

De Nutsspaarbank
doet meer voor hutenkopers.

VOOR EEN DESKUNDIG AAI! KOCP-AD\/I ES

Gazelle EN looeo sERVrcE, BOLLAIID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSE|,J-,'AX,..E)JNIS

U Juncker
r REPARATIES
. ALLE MATEN BANDEN
o ONDEtrDELEN
. TCEBEHOREN

ook voor olle socrten Philips o cei,ompen,
T.L.-buizen en elektro-motericcrVesting
A.G DE HAAS RAIV1PLAA|{ 4ó Í8L.24 05 53

LICI-{T. KRACHT. BEVEILIGINGS. EN

NOO DSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIDSTECHNIEK

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

-[ 
]-PANEEL.EN KASTBOUW

ELEKTRONIKA

RDING

}) EBK E ND- I NSTA LLATEUR(
iL-lla

Leendert Meeszstraat Í06
2015 JT Haarlem

Teleíoon 023 . 24 50 14

r OOK REPARAT I E I
TSTOFZUIGEBS /BADIOT
t ÍV/VIDEO ENZ. t

Bakker Mein
. g rot e scrt ert nE

vtoerD rooe n
o 72 soorten

brurnbrooC
o elke week reklorne

von gebok. koek
en chocolacie

Gesloten van 13-l4.00 uur
en Woensdags na 13.00 uur

rilD'turrímm{ll.urE


