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De Beatrixschool en omgeving vanuit de lucht. De íoto stamt uit het eind van de veertiger jaren. De school
was toen al niet echt nieuw meer, maar in de oorlogsjaren is niet zoveel geÍotograÍeerd. U ziet dat in die tijd
het gebouw nog geheel omgeven was door tuinbouwgrond, de bejaarden woningen bestonden nog niet.
Het van een zweedse boerderij aÍgeleide ontwerp was toen nog bijzonder op haar plaats. Laten wij hopen
dat niet nog meer van de landelijke omgeving geweld zal worden aangedaan door verdere verstedelijking.

1g

F

§

,,, ,

'.j:::i

...

I



Dat wordt deze zamer
dubbel genieten
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video I

Kies nÍ voor een videomovie en u heeft ruimschoots de tijd om
de video-movie goed te leren bedienen voor uw vakantie.

Bij Radio Korrekt vindt u een ruime kotlektie topmerken en een
goede voorlichting bij het maken van uw keuze.

De prijs zal u meevallen!

Íqdio

radio KORREKT vindt u in Haarlem aan de Leidsevaart
nr. 130 recht achter de Schouwburg. Tel. 023-323 787
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Rolemmers in aantocht

Het is alweer eníge tijd geleden dat ook in onze buurt bij de bewoners gevraagd werd
een mening te geven over het plan om het huisvuil in de toekomst niet meer iÀ plastic
zakken, maar in zogenaamde rolemmers, u kent ze wel uit bijvoorbeeld Heemstede, te
verzamelen. Lang niet iedereen zal blij zijn met het vervolg van deze zaak: de gemeente
heeft besloten tot invoering van deze rolemmers en het Ramplaankwartier krijgt àe eer als
eerste, bij wijze van proef, met dit nieuwe systeem te gaan werken. Het is nog niet meteen
zover, maar wij informeerden voor u bij de dienst Gemeentereiniging en hoorden het
volgende:

REDACTIE

Joke Blansjaar
Winnie Barllema
Bep Heilnes

WUKRAAD

Voorzitter Hans den Nijs
2e voorzitter Bob Meijtis
Secretaresse Bep Heijnes

Ramplaaí 9
Penningmeester euint Mul

BURENHULP

Emmie Verbeek 24'.t7 34

WIJKVEHPLEGTNG en
KRI.,§VEHENGING 31 91 90

POLITIE
Wiikteam Zuid-west 1221 65

SPEELTUIN 'OVERVEEN "
Croesenslr.5l 24 63 33

STICHÏNG RAMPLAANKWARÏER
Voorzitter Hans den Nijs 24 54 90
Secrelaris-penningmeester

Bep Heijnes 24 AZ 29
Ramplaan 9

Bank: Nutsspaarbank g4 86 96 344

De proef zal beginnen in september oÍ oktober en
worden vooraÍgr;gaan door een oÍ meer inÍormatie
avonden. Thans is wel al bekend dat wij emmers
zullen krijgen van 240liter inhoud, een Íorse maat.
Daardoor zal het mogelijk worden om bii op
donderdag vallende Íeestdagen de ophaalbeurt te
laten vervallen in plaats van te verschuiven. De
koslen van de emmers zullen via de onroerend goed
belasting worden verhaald en ongeveer f 4,5O per
jaar bedragen (dat valt mee, zo dachten wij), tenrijl de
gemeente voor reparaties en schade aanspreekbaar
blijÍt. Mocht uw emmer kapot gaan, dan wordt de
reparatie door de gemeente uitgevoerd en mocht hij
worden gestolen oí vernield, dan krijgt u een nieuwe,
mits u van de vermissing oÍ de vernieling bij de politie
aangitte hebt gedaan.
Op enkele plaatsen in de buurt waar woningen staan,
die voor een rolemmer ongeschikt zijn ( bovenhuizen
bij de winkels en bij de RockaertshoÍ), komen kleine
containers, waar de omwonenden zell hun
plasticzakken in kunnen doen.

Even wennen

We weten dat veel mensen tegen deze rolemmers
opzien, zo zei ons de heer Brock hoofd buitendienst
GR, die wijover deze zaak spraken. Maar gelooÍ me,
zo ging hij verder, overal in Nederland waar ze
intussen zijn ingevoerd ziin de mensen na een paar
weken enthousiast en willen ze niet meer terug naar
het oude systeem. Bovendien is toch ook van
toenemend belang voor het milieu, dat met deze
emmers het gebruik van plasticzakken niet meer oÍ
veel minder nodig is.
Wij zouden willen besluiten met optimisme over deze
nieuwe spits, die wij als wijk nngen aÍbijten. Natuurlijk
zullen er wel nadelen aan het nieuwe systeem zitten,
maar laten wij vooral de voordelen proberen te zien.
Blijkt dat er orpverkomelijke problemen zijn, dan kunt
u die via de wijkraad naar de Gemeentereiniging
doorgeven.
Vooralsnog luidt ons advies: laten we rustig de
inÍormatíe van de gemente afwachten.

Anne Marijke Chabot
Hans den Nijs

24 57 44
24 42 69
24 32 29

24 54 90
24 17 88
24 32 29

24 60 17

Kanlooruren
Alle uren:

32 426't
Jetta Mantel 24 20 76
Winníe Baíilema 24 42 69
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1939 - 1989:

Vijftig iaar BEATRIXSCHOOL

Alles begint in de jaren dertig. Op 1 september 1938 wordt, na een handtekeningenactie van jonge ouders uit
Tuindorp, een houten noodschool in gebruik genomen aan de Croesenstraat, ongeveer op de plaats waar nu
de speettuin ligrt. Naam: Beatrixschool. Tot hooÍd van de schoolwordt de heer Koutschaal benoemd. Tot aan
zijn pensionering, in 1954, zal hijde schootleiden. .

Op 29 augustus 1939 komt er een nieuw schoolgebouw aan wat toen nog de Gillis Schoolmeesterlaan heette.
Stadsarchitect FriedhoÍ ontwierp een rnodern schoolgebouw, naar Zweeds boerderijmodel.
Gedurende de oorlogsjaren heett de school tijdelijk de naam "De Ruijterschool" gedragen, dit op last van de
bezetter. Om kolen te sparen moesten de leerlingen soms op school huiswerk ophalen, om dit de dag erna
weer in te leveren ..... Nadat het Ramplaankwartier "Sperrgebiet" was geworden, verhuisde de school naar
enkele gebouwen aan het Leidseplein. Onmiddelliik na de oorlog wordt het oude naambordje van zolder
gehaald en heet de schoolweer als vanouds "Beatrixschool".

Jubileumboek uitgegeven

Het bovenstaande is een verkorte weergave van het
eerste hooÍdstuk uit het "Jubileumboek", dat ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
Beatrixschool wordt uitgegeven. Dit boek, waarin de
geschiedenis van de school te lezen is, evenals
herinneringen van oud-leerlingen, oud-ouder-
raadsleden en veel illustratiemateriaal in de vorm van
Íoto's , rapportboekjes, tekeningen van vroeger e.d.,
is op de laatste dag van de iubileumweek, op 27 mei,
tijdens de receptie en de reunie verkrijgbaar voor
belangstellenden.
Een greep uit de herinneringen:
"Als ik aan meneer Werkman denk, denk ik ook
meteen aan zijn viool! lk weet nog goed hoe ...
"We wilden een keer ijsvrij. De hele schoolweigerde
naar binnen te gaan. Nadat we in een grote optocht
om de bejaardenhuisjes waren gelopen, kwam
meneer Adams naar buiten en hij ...."
"Meneer Adams had in lndie gezeten. Repatrianten-
kinderen kon hij in hun eigen taal aanspreken!"
"Circus Beatrixl Bij de afscheidsavond ontpopte een
zesdeklasser zich als een heuse Íakir op een
spijkerbed ...."
"ln de programmaboekjes van het 5e lustrum stond
een geweldige taalfout. Dat hebben we opgelost
door ..."

Feestweek

Yan 22 mei tot en met 27 mei viert de Beatrixschool
feest. 50 jaar Beatrixschool, 50 jaar herinneringen. De
school maakt deel uit van het Ramplaanlorartier en wil
de bewoners ook laten feestvieren. Wat wordt er
gedaan?
Maandag 22 mel: Alle leerlingen gaan naar
Spaarnwoude naar boerderiiZorgvrij, de jongste met
de bus, de oudere per Íiets.

Dlnsdag 23 mel: Alle leerlingen gaan naar het
sportveld aan de Van Oosten de Bruinstraat voor een
spel- en sporldag.
Woensdag 24 mel: De Beatrixschool nodigt alle
bejaarden van Bejaardenhuis "De Blinkert" uit. De
kinderen zullen dan stukles opvoeren uit de
feestmusical "De Boerderij". Daartussendoor worden
de gasten venrvend met kotfie en krentenwegge. De
inwoners komen te voet oÍ worden opgehaald per
auto. Bij mooi wrler is het optreden buiten, bij slecht
weer binnen.

Donderdag 25 mel: Knutseldag rondom het
thema: boerderij.
Vriidag 26 mel: Levend ganzenbord. De kinderen
gaan daarvoor naar Els,wout.
Zaterdag 27 mel: Dit wordt de grote slotdag van de
Íeestweek, een dag vol met gezellige en oÍÍiciele
activiteiten. ln de omgeving van de school zalontzet-
tend veel te doen zijn:

1 1 .00-14.00 uur: Boerenkermis voor ouders,
kinderen en belangstellenden. Wat is er zoal?
Rommelmarkt, Bertus de Stier, íotostand, lndiastand,
liíe-muziek, rad van avontuur, video, levende have,
caÍé, poppenkast, stoelen matten, spinnen, blazers-
ensemble, windkracht 5, T-shirts, poÍíertjes, treintje,
ballonnen, spelletjes en ga zo nnaar door.

13.00-14.00 uur: Een receptie. Voor genodigden
en voor alle mensen die de jarige school willen
Íelíciteren. Life muziek zal de sÍeer veraangenamen.

15.00-17.00 uur: Réunie. Een weerzien met
oude bekenden" Er is gelegenheid om íoto's te
maken en gezellig wat te praten. Het caÍe is open en
de band zorgt voor muziek.
Meer inÍormatie over deze réunie kunt U elders in dit
blad vinden"
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Weet U het nog? ln 1939 werd de Beatrixschool opgericht. Hier ziet U een van de eerste klassen. De
foto is genomen op het schoolplein voor de deuren van de gymzaal.

Reu n ie 50 jaar Beatrixschool Buurtcadeau voor Beatrixschool

Dit jaar bestaat de Beartixschoot in het
Ramplaankwartier 50 jaar. De Íeestweek van 22 tot en
mel 27 mei wordt op zaterdagmiddag 27 mei
aÍgesloten met een réunie. Aangezien een aantal
adressen ontbreekt, wordl een beroep gedaan op
een ieder deze réunie bekend te maken bij vrienden
en oude bekenden.
De kosten van de réunie bedragen Í 7.50. Na
overmaking van dit bedrag op girorekening 480400 ,

t n v. Jubileum Beatrixschool, Merkmanstraal 2,
Haarlem, met vermelding reunie, naam en jaar van
schoolverlaten, ontvangt U een programmaboekje
inclusieÍ consumptiebonnen en badge" Voor
inÍormatie kunt U de school bellen: ?4 ZZ SS, waa§
naar:
ï Elsenberger.

Nieuwe bakker

Wij veruvelkomen in ons kwartier Bakker Van de
Vooren, Sinds 1 maart jl heeÍt hij de plaats ingeno-
men van mevrouw Mein, de opvolgster van de heer
Tullenaar. Wj hopen dat hij een goede toekomst in
onze wijk tegemoetgaat

Elders in deze krant kunt u lezen over het gouden
jubileum van de Beatrixschool. Het spreekt voor
zichzelt dat de Wijkraad dit Íeest ook niet ongemerkt
voorbij zal laten gaan. Natuurlijk zullen wij namens de
buurt het huidige team gaan Íeliciteren. Daarbij hoort
uiteraard een passend geschenk. Wij verzekeren u
dat u in de naaste toekomst nog van ons aandenken
zult kunnen horen, vooral als u in de buurt van de
school woont. Wij houden de verrassing nog even
voor ons.
Als u toch alvast een bijdrage zoudt willen geven,
kunt u dat doen door een bedrag(je) te slorten op de
rekening van de Stichting Ramplaankwartier:
verenigde Spaarbank, rekening 84 86 96 344
(Postgiro van de bank: 5180). SchrijÍt u er dan bij:
Cadeau Beatrixschool.
Bijvooöaat dank,
Hans den Nijs.

Rampertje

Verloren op 28 oÍ 29 maart in Ramplaankwartier:
Omega dameshorloge, goudkleurig. Tegen beloning
terug te bezorgen. TeleÍoon: 24 30 10.
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WIJNHANDEL SEDERT 1987

x specialist in wijnen en gedistilleerd

*Par§rcenioe en adviezen

'ral uwbestellingen gratis aan huis

Bloemendaalseweg2Íil - 2051GO Overveen - tel (023) - 262290

I
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opasfoto's.fotokopieën
e portrct foto's . reportàg€s o

FOÏOOOSTERBAA]I
De Ruyter ttrq 22, 2014 ÀV llaarlem,

telefoon023-?A70ffi

VrceoiAi 
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LET OP !

VOOR I: KWALITEIT RUND.

VARKENS- EN KALFSVTEES

Eil HIET TE VERGETEH OttIZE

BEKBOOI'IOE BAUWE. GE.

KOOKTE - Eil LEVEBWORST ;

SLAGERIJ SCHAAPER
EAIPTATI 3E BAABI.EI TBL 3'8IEI

Ca den Hollunder
SCHILDERWERKEN B.V,

TEVENS
HOOGWERKERVERHUUR SCHALKWIJKERSTRAAT 29 2033 JC HAARLEM . TELEFOON 023 - 356812
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Voor de toren van Overveen

ZATERDAG 3 JUNI ZOMERMARKT

De Stichting RestauratieÍonds R.K.Kerk Overveen is
in 1985 begonnen met het bijeen brengen van geld
voor het behouJ van de toren en de kerk van
Overveen. Daar was een enorm bedrag voor nodig,
waarvan de stichting een half miljoen gulden zou
moeten verzamelen. Vijf jaar lang zou er
honderdduizend gulden per jaar moeten
binnenkomen. Dat is in de aÍgelopen vier jaar gelukt.
Eind 1988 werd de grens van Í 400.000,-
overschreden.

1989 , het jaar van de laatste loodjes

1989 wordt het laatste jaar om een ton bij elkaar te
krijgen en het half miljoen gulden vol te maken.
Daarom komt er nog een keer een markt op het
kerkplein van Overveen en wel op zaterdag 3 juni.
Deze "zomermarkt" krijgt een wat ander karakter dan
in vorige jaren. Wat zal daar allemaal te zien en te
beleven zijn?

Oude boeken en grammoÍoonplaten

Er komen weer twee kramen met oude boeken. We
hebben al een aardige collectie vezameld, maar als U
nog boeken hebt, houden wii ons aanbevolen. Geen
goedkope kasteelromannetjes oÍ pockets, maar
boeken waar lieÍhebbers graag naar snuÍÍelen. Ook
de voorraad grammoÍoonplaten kan best nog wat
worden aangevuld.

Bric a brac

Geen grote dingen, maar kleine interessante
spulletjes. Als U ons aan "handel" kunt helpen, graag!
LieÍst geen potten, vazen oÍ mandjes, want daar
hebben we nog genoeg van. Maar bijvoorbeeld wel
oud speelgoed (geen plastic!) oí oude
muziekinstrumenlen.

vervolg op pagina 9

I)L Ir. x. KEtu( ït, of Elt\'trItN.



OVERVEEN:
Nleuwe Dlember, Bloemendaalseweg 247 Nu ook: Rollandslaan 33

'fi

stNDs 1918
Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelijke broodeters?
Als U dicht in de buurt van één van ónze Oude Backeishuyzen woont

"0A[ ztl u HEtEiuAt GE8il0Glt"
HAARLEM: HEEMSTEDE:
Gen. Cronjéstr 1S8 annex croissanterie Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan I SANTpOORT:
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie Bloemendaalsestraatweg g5
Grote Houtstr 167 annex croissanterie ZANDVOORT:
Schouwtjeslaan 47 annex croissantsrie Tolweg 6

Bakker Van Der Vooren maakt van lrage eters - grage èters
0r ror, ..í hhli

TAII OER UÍlílRE]I IIllG EIII SIIEEIJE!

Hetjuiste AIIRES v(x)r al uw

Garen enVoering
Band en Ritsen

lVlanchetten en Boorden
Klriestukhen

Hastiek

ennog

veel meer !

. BouchierP

NAMPI,AAN 43 TELEFUON 242AA2

DlT IS HEÏ SïMBOOL UÍIOB OEBOEGETIJK
GEZOI{D TEKKER BRÍIOD

I'
)
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Nog veel meer

Ér zal nog veel meer te beleven ziin. Er komt een
spectaculair "Rad van Avontuul''. En er komt een
kraam voor het trekken van "geluksbrieven". En wie
wordt de kampioen-sioeler van Overveen? Andere
attracties worden gevorrnd door een pofÍertjeskraam,
twee kramen met Íraaie handwerken en een speciale
prentenkraam met meer dan 100 Anton
Pieckprenten.

Wie stelt iets beschikbaar ?

Wie iets van bovengenoemde oÍ andere artikelen
beschikbaar wil stellen die belle de heer
W.G.Tweehuysen, tel. 27 74 07 oÍ de heer
H.J.P.Elzinga,lel. 2418 10. Ook geldelijke bijdragen
zijn welkom op de volgende giro- en banknummers:
Postbank: 4.727.454, ABN Overveen: 5622.37.380,
len name van de Stichting RestauratieÍonds R.K.Kerk
Overveen.

AMNESTY INTERNATIONAL

U herinnert U de eenmalige lijstcollecte voor Amnesty
lntemational?
Helaas waren er te weinig collectanten om alle straten
te kunnen bewerken. De reacties van de mensen die
wel konden worden bezocht, waren echter bijzonder
positieÍ. ledereen weet nu wel dat A.l. een
onaÍhankelijke organisatie is, die in alle landen vraagt
om een eerlijke rechtspraak en een goede
behandeling van gewetensgevangenen. Het gaat
dus alleen om gevangenen die geen geweld hebben
gebruikt, die geen misdaad hebben begaan.
Soms was de reaclie: "Wal kunnen we meer doen
dan geld geven, onrecht blijtt er toch". Wat echter
echt blijkt te helpen is het schrijven van brieven aan
regeringsleiders. A.l. ontvangt regelmatig bericht
over personen Jie zijn vrijgelaten oÍ over zieke
gevangenen die nu een betere verzorging krijgen.
Maar vooral werkt het preventiel als de
verantwoordelijke personen merken dat er op hen
wordt gelet! Ook Rusland geeft de waarnemers van
A.l. nu vrije toegang.
Op diverse plaatsen in de stad worden maandelijkse
schrijÍavonden gehouden. Misschien zijn die te ver
weg voor U. Daarom beginnen we binnenkort ook in
onze wijk. Op dinsdag- oÍ woensdagavond is er een
zaal in het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan
beschikbaar. Wij zorgen voor papier, postzegels en
vooöeeldbrieven in de vereiste taal. Hebt U twee uur
per maand over voor dit belangrijke werk, bel dan
even welke avond uw voorkeur heeft. Els Toeset,
teleÍoon 24 AA 82. Bif geen gehoor: 26 20 75.

Rampert je

Attentie! ln de nacht van vriidag 21 op zaterdag 22
april werd tussen ongeveer 01.00 en 01.15 uur voor
de deur van Ramplaan 37 een brommer gestolen.
Kenmerken: vezekeringsplaatje: XLX 339; rood/wit
zadel - rood/zwart stuurkuipje - witte achteruitkijk-
spiegels - playboy stickers (zogen. "Bunnies").
Hebt u iets gemerkt, oÍ denkt u iets te weten, bel dan
a.u.b.: 37 45 2A o12457 M.
Bij vooËaat hartelijk dank.

Rampertje

Í 1.000 belonlng

voor degene die gezien heett door wie in de nacht
van zaterdag 11 op zondag 12 maart een Volvo 440
GL in de Schoonoordlaan is vernield.
TeleÍoon 24 30 10
Anonimiteit wordt gegarandeerd !

Van de redactie:

Oplettendheid geboden!

Wii vragen ulv bijzondere aandacht voor
bovenstaande oproep. DezelÍde auto werd, iuist
terug van de reparatie van de genoemde vernieling,
door een oÍ meer onverlaten opnieuw ernstig
beschadigd in de nacht van zaterdag 22 op zondag
23 april.
Bovendien komen ons de laatste tijd meer meldingen
ter ore van dit soort zinloze vandalistische uitingen in
de buurt. Vooral nieuwe auto's en spiegels moeten
het ontgelden. Als u zulke schade hebt, doe dan
onmiddellijk aangiÍte bij de politie. Daardoor zal haar
aandacht meer op dit soort dingen worden geÍicht en
haar waakzaamheid toenemen.
Laten wij zelf ook goed opletten oÍ we verdachte
dingen zien en vooral niet aazelen om in zo'n geval
direkt de politie te bellen.
Als we zetf attent zijn, zo zou je denken, moet in een
buurtje als de onze dit soort gedrag zo in de gaten
lopen, dat de daders snel gepakt kunnen worden!
Redactie

Rampertje

Woningruil

Aangeboden wordt een eengezinswoning met 5
kamers, tuin, groot dakterras, in Molenwiik/
Schalkwijk-Zuid, dicht bijde Molenplas en pak. Wie
wil deze mooi gelegen hoekwoning ruilen tegen een
woning in uw omgeving? Mag ook een kleinere
woning zijn. Uw reactie op teleÍoonnummer 3374 44.

I



KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEBDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.

Deze mogelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop Combinatie

Reeds 26 laar een begripl

Voor inlichtingen: U.l.C. Julianalaan 108
2015 JV Overveen. Tel.27 11 18

onthoudt één ding
voor k»'aliteil haring

naar:

PHILIP KORVING & ZI\
Ramplaan 4.d Telefoon 023 - Zt2l33

=r? ,l

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallatieS
Cenhale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaanden, boilers,
geisers e.d.
C:eenroqirkosten Om"

V-aag'íit*i',/end o#€yte

Itensan@zn
I'border Tr-irdordaan 26
2015HK l-taarl-Èm
Ieteírcon 023-2a 62OB

Èloorder ïurÉoy'aan 54
2015HLF,laarbm
Te{eÍocrr UZ3-X844

BOTE FI M AFI KT
STALLING
lller staat uw fieEs bewaakt,
dtrs veilig, rljdens uw bezoek
aan de haarlenrse blnuensEad.

tarief: / l,- per dag/keer

openirrgstijden
nra aurlag
tlinsdag
r.rocnsdag
dorrrlerdag
vrijdag
za le rdag

l:00-18
9:00-18
9:00-I8
9:00-21
9:00-18
9:00-17

:00 urrr
:00 utrr
:00 uur
:00 uur

00
00

uur
Llu f

gratis fi
«I i n sdag
dondc rdag

etsBraverelr op:

It-
Romptoon 42

E

groente.fruit
PUnoker

alon

tha
,?oB r
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Hondepo€p, wat nu?

Het kan beter: volhouden

Per 1 april is oÍÍicieel de proeÍperiode van de actie
tegen hondepoep, zoals die door de Gemeente-
reiniging werd georganiseerd, aÍgelopen. Niet
iedereen zal van mening zijn dat deze proeÍ in alle
opzichten is geslaagd. Zowel door de wijkraad als
door ambtenaren van de Gemeentereiniging wordt
op dit moment gewerkt aan een verslag van de proeÍ,
laten we daar niet op vooruit lopen.
Toch is de wiikraad vam mening, dat het probleem
welliswaar niet geheel is opgelost, maar dat wél van
bepaalde verbetering (soms ook alleen een
verandering) sprake is. De raad zou het jammer
vinden als de gedachte, die achter de actie zit,
namelijk dat eigenlijk principieel het probleem zou

moeten worden opgelost, uit het oog zou worden
verloren. Om dat te bereiken is zonder twijÍel meer tijd
nodig. Wij zijn daarom blij dat de direkteur van de
dienst Gemeentereiniging heeÍt toegezegd dat de
speciale aÍvalbakken de komende tijd toch zullen
worden geleegd en dat ook nog voldoende gratis
zakjes in voorraad zijn om de behoefte te kunnen
dekken.
Daarom onze oproep aan alle hondebezitters: ga
door met uw hond niet op de stoep of in het gras te
laten poepen, maar laat het doen in de goot oÍ ruim
de poep op!
ln het volgende nummer van de krant komen wij én
de gemeente op de zaak terug. HdN

Meisies Beatrixschool behalen 3e plaats

Het Paas Schoolvoetbaltoernooi is dit jaar voor het meisjesteam van de Beatrixschool bijzonder succesvol
verlopen. ln de gebruikelijke voorronden vezamelden deze meiden zoveel punten dat zij doordrongen tot
de finale om de 3e en 4e plaats. Onder de stralende zon van Koninginnedag werd deze beslissende
wedstrijd tegen de Martin Luther Kingschool met een Íanlastische inzet en veel spelinzicht met maar lieÍst 3-0
gewonnen. Op bijgaande Íoto ziet u het winnende etÍtal met de coachende begeleiders van het leam van de
Beatrix, mevrouw schiet en de heer Eisenberger.
Allemaal van harte geÍeliciteerd!
HdN
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Àfhangen van r;lrnen en deuren
Betonwerk
Constructlewerk
DakreparatleB
Estlk vloeren leggen
Pormlca bladen en kasten
Garagea bouuen
Houtdraalwerk
Isolefende beglazlng
ilaarllJka goten achoonmaken
Keukeng leveren en plaatsen
Lambrleerlngen maken

Metselwerk
Nletnre sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook roelllJk crerk
R:lolerlng vernlèuren/ontBtoppen
Schoereteenvegen
Tegeluerk
Ultblkken van voegrerk
Voegen'van gevels
Iíandbe t lnune rl n ge p/wandl so 1 at 1e
X met kerstrÉe werken we nlet
IJzeren konstruktlea
.Zolders leoleren

Hondrlk Rooreolun 25
zOt5JM Hrrrlom
Trl. 023 - 2a t3 to

W..t .gr.cht eS rd.
20Í3ZN Hrrrlrm

T.l. 023 - 3t 78 a4

P Iil|EIDEKKEESBEDRIJF

Yoor: lmlatie
Reparatic
Rcnovatic
J{ieuwbouw

G.deVricc - Prinscn Bolwcrk50r - 20ll l,lG Haerlcm - Tcl.023-310231

l.H.Xeycr - Gasthuissingelí8 - 2012DP Haarlcm - Icl.023-312028

N OACH

Nagtzaam6traat 12 - tel.354902
v.Zeggelenplein95 - te|.350700
EngelenburgTS -te1.353437

Bamplaan 52 - tel. 241053

Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged.Herensingel6 - te|.358441

\

UW FIJNBAKKER

ADVIES GROEP B.V.

ÀDUTNISTRÀTIES EN

BEIÀSTÏNGÀDVIES

Aoams & Klerr

Tuindorplaan 1

2015 IIT Haarlem
TeI. 023-245693
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Mevrouw Van Gendt 50 iaar!

"Wij vieren Íeest en ziin allen blij
Daarom zijn we samen ziiaanzii

Om haar te bedanken voor alwat zii doet
Het leven is hier goed!"

Deze woorden vormden het reÍrein van een lied

waarmee mevrouw Van Gendt, de gelieÍde directrice
van Bejaardenht'is "De Blinkert" op 5 april ill de grote

zaal van het huis werd toegezongen. 50 jaar werd zij

op die dag en dat moest uiteraard worden gevierd!

De vrolijke stemming, die van het begin aÍ aan onder
de aanwezigen, bestuursleden, bewoners van het
huis en omliggende woningen, personeel, vrijwil-
tigers en andere belangstellenden heerste, bereikle
direct al een hoogtepunt toen de heer Brandwijk, de
eigenaar van de kinderboerderij aan de Duinlustweg'
zijn alom bekende kameel, als symboolvan Abraham
(eigenlijk Sara), die mevrouw Van Gendt die dag had
gezien, naar binnen leidde. Het potje mosterd, dat de
hals van de kameel, die alle drukte gelaten
onderging, sierde, symboliseerde de grote deskun-
digheid van mevrouw Van Gendt. "Zij weet waar
Abraham de mosterd haalt'. Het potie werd door dr
Oosterhuis met een geestig speechie aan haar
overhandigd.

Plezierige sÍeer

Daarna kon de eigenliike huldiging beginnen- Er
waren veel sprekers, waaronder de heer Van de
water, de voorzitter van het Blinkertbestuur en een
vertegenwoordigster van de Vrienden van de
Blinkert. Uit alle woorden, bloemen en cadeaus sprak
een grote waardering voor mevrouw Van Gendt en
haar werk. Eén van de bewoonsters roemde, onder
aanbieding van een cadeaubon, waartoe alle
bewoners van en rondom het huis hun steentie

Rampertie

TE HUUR luxe sta-caravan in het Zillertal/Tirol op
A.N.W.B.camping, met alle comÍort, tennisbanen,
zwembad, sauna, in prachtig wandelgebied. Nog
enkele weken vrij, ook juni en september.
TeleÍoon: 33 74 44.

hadden biigedragen, de gezellige sÍeer die zijweet te
scheppen en de bereidheid waarmee zii te allen tijde
voor iedereen klaar §taat. Het Íeest werd met
liederen, die ten dele door de aanwezigen werden
meegezongen, opgeluisterd door een koortie onder
leiding van mevr. Van der KliP.

Ovenltreldigd door zoveel eerbetoon sprak mevrouw
Van Gendt een dankwoord uit. Een dergelijke
grandioze viering van haar 50ste verjaardag had zij
nooit venruacht. "Te gek", zo luidde haar conclusie.
Met een "lang zalzij leven" werd het Íeest besloten.
E.H

Rampertje

Gezocht: Garagebox oÍ stalling. LieÍst De Nijs van
Hulle- oÍ Hospeslaan.
Tel. 24 40 90
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kom tennissen
in de Fablohal

in het Romplqon-
kwortier

A.Thoolen jr B.V.

Marcelisvoortpod
Hoorlem

2t" L2 10

FABLO

Artítlrur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haarlem
tel: 023-24 34 82

Wacht niet tot morgen anders kan ik
het vandaag niet bezorgen.

Drog isterij-ParÍumerie
BAKKER

Bloemendaalseweg 301 Overveen
tussen garage Van Wljk en Marlnehospltaal

voor: BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONOVEBZORGING
PARFUMEHIEEN

deposltalre: HOC
LANCOME

MARBERT
en vele andefe

VanaÍ t 25,- gratis thuisbezorgd

@ube Luífet
kaer &
rpcclelltcltrnwlnkcltlr

Blocmondaalsolírg 287
Ovcrvecn
rsl. 023-250732

e

. Belgische Leonidas bonbons
. Mövenpick ijs

. Van de boerderij:

Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en barbecuesauzen

uit eigen keuken
aa
E
o
o
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"Nieuwe Blinkert" viert

eerste lustrum

Nauwelijks was het Íeest ter gelegenheid van de 50e
verjaardag van mevrouw van Gendt achter de rug, oÍ
er kondigde zich in de "Blinkert" ahrueer een nieuwe
bijzondere gebeurtenis aan. Op 24 april kwamen allen
opnieuw in de grote zaal van dit bejaardentehuis
bijeen om het eerste lustrum van de "nieuwe Blinkert"
te vieren. VijÍ jaar geleden werd de nieuwbouw in
gebruik genomen. Het nieuwe gebouw brachl zo'n
grote verbetering mee voor bewoners zowel als voor
het personeel, dat men dit lustrum niet ongemerkt
vooöij wilde laten gaan.

De voorzitter van het Blinkertbestuur, de heer Van de
Water, bracht de jaren tussen het oude en het
nieuwe huis in herinnering. Een moeilijke tijd, niet in
het minst voor het personeel, dat gedurende enkele
jaren genoodzaakt was dagelijks per bus naar en van
het tijdelijke onderkomen in Bergen te reizen. Dat
deze oveöruggingstijd geen enkele aÍbreuk aan de
samenwerking en de goede sÍeer heeít gedaan,
noemde de heer Van de Water bewonderens-
waardig.

Terug naar Bloemen daal?

Honderdentachtig enquèteÍormulieren kwamen bij
commissaris van de Koningin, de heer de Wit, binnen
als reaktie op de rondvraag naaÍ de voorkeur van de
bewoners van een deel van Haarlem voor terugkeer
naar de gemeente Bloemendaal. De grote
meerderheid, zo begrepen wij, was voor aansluiting
bii (= lslugkeer naar) de gemeente Bloemendaal.
Helaas (?) was die enquète gedateerd op 1 april,
zodat we moeten aannemen dat er een grap in het
spel was, U hebt in het Haarlems Dagblad al
verschillende spekulaties kunnen lezen over de
auteur van deze grap, die niet alleen bijzonder
proÍessioneel werd uitgevoerd, maar onmiskenbaar
ook aansluit bij een vrij algemeen bij de bewoners
aanwezig gevoel. Tot nu toe heeft iedereen, die de
zaak in de schoenen geschoven heeÍt gekregen
ontkend verantwoordelijk te zijn. Ook wij weten niet
naar wie we moeten kijken. ZelÍ heeít de wijkraad het
natuurlijk ook niet gedaan, we zij hoogstens een
beetje jaloers op de initiatieÍnemer.
HdN

Een echt thuis

En die goede sÍeer is gebleven! ledereen, zowel de
bewoners als het personeel, voelt zich hier thuis,
aldus de heer Van de Water en klachten worden er
vrijwel nooit gehoord. Ook de andere sprekers, een
bewoner van het huis, de penningmeester van de
Stichting Vriende,r van de Blinkert en de voorzitter
van de woningbouwvereniging "Groot Haarlem" (de
"huisbaas"), wijdden, de laatste twee onder
aanbieding van respektievelijk een aquarium en een
plantenbak, onder meer enkele lovende woorden
aan de prettige omstandigheden waaronder men in
de Blinkert woont en werkt. Omstandigheden, die
voor een groot deel door de directrice, mevrouw Van
Gendt, daaöij geholpen door het personeel (wat zou
zij zonder hen moeten beginnen?) en niet te
vergeten de vrijwilligers worden bepaald. Zowel het
personeel,- geweldige mensen, zoals de heer Van
de Water zei-, als de vrijwilligers, het bestuur en de
genodigden, kregen ler gelegenheid van dit luskum
een symbolisch, doch niettemin aardig en nuttig
geschenk, namelijk een badhanddoek met een
aÍbeelding van de "Blinkert".
Evenals op 5 april werd ook deze biieenkomst door
het koortje van mevrouw Van der Klip muzikaal omlijst.
E.H.

Voor zaterdag í6 september

BRADERIE IN VOORBEREIDING

Veel mensen hebben ons de aÍgelopen tijd gevraagd
wanneer er weer een braderie/rommelmarkt komt.
Wel een bewijs, dat dit, laten wij zeggen, straatfeest
bijna een traditie aan het worden is. Een traditie díe
de wijkraad met veel genoegen wil voortzetten.
Samen met het nieuwe bestuur van de
speeltuinvereniging, hopen wij er ook dit jaar weer
een groots Íeest van te maken. De vastgestelde
datum is: zaterdag 16 september. Deze datum
kunt U dus alvast noteren.
Natuurlijk hebben wij hulp nodig. Mocht U op de een
oÍ andere manier een bijdrage willen leveren, oÍ
mocht U nieuwe ídeeën hebben, dan vezoeken wij U
contact op te nemen met het organisatie-comité. ln
de volgende wijkkranten zullen wij U van de verdere
ontwikkelingen op de hoogte houden.
Joke Blansjaar, teleÍoon 24 57 44,
Ton Rutten, telefoon 24 39 52,
Anne-Marijke Chabot, teleÍoon 24 6005.
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Het gemak vrn d. Vlra Crcdlt Card.

Opcnt rr voor f. 50,- pcr jaar ecn Visa Voordecl-re-
kcning bij cle Vcrcnigrle Spaarbirnk, dan beschikt u
mt't('en ()vcr ccn hlndig bctrrrrlmicklcl in cle. vorm

r':rn tlc Visu Card.

I)cze crcclitcirrtl is mct 6 nriljocn ilcccptàticpunten

{rvaanan 2{).OO() in Ncclcrland} veruit de Í3ft)otste
trr r,,errkl. IJ ktrnt cr bijna ovcrll mrc bctalcn

zondrr contant gclr.l op z.ak. Uw handtckening is
voldocndc. Iin nattrtrrlijk is trrï Visa Carcl gratis

vcrzekcrd tcgerr vcrlies cnlof tlieÍltal.

+ +

Gratl3 gebruik van Eurochequet.

Wilt u een creditcard, maar hebt u nog geerr Visa
Voordeel-rekening?
Vul clan clc hon in, of bcl 020 - 5 205640. I)rrn krijgt
tu sncl ccn rltridclijkc tirlclcr ovcr rlc Visr Vtxrrclccl-

rekening. I)irarin lt:est u precics n,clkc voorclelcn

«:r nog mecr aan vast z-ittcn. Zoals hct onbcpcrkt
gratis gcbnrik vln Durocheques cn cr:n mogrhlk-
heid «x 3% rente op uw bctaalrckcning.

Voor persoonlijkc informrtic bcnt u rvclkom bij elk
kantoor van dc Vcrcnigclc Spaurbank.

Hode rent6 op uw 5aldo.

DE VISA VOORDEEL-REKENING
.lr, nrr u il ik rllcs rvcten ()vcÍ (l(, ux)r(l(.1('rr vrrr rlc Visr
Vxrrrlt'cl-rekt'rrirtg.

l)trsteodc- l'lrrts 

-

l)rz, llu.trrrcn n.r.rr'
Vrnuirtlc Spurl»rrk ÀntrrrrnIrLrr»rr,'r (i(ll. líXx) l)\ i\nrrt'nl.rrrr
lien lrrstzeg|l is nict n,xlig ll krrnr,rr.,r'k kllrrr: {)2(l-i2(15(iío

vxl

3%
T --l

Nalrl

De\érenigde Spaarbankdoet meer voor de particulieÍ a
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mannenmode

Balley's - McGregor -

New Boxer en
dlverse accessolres

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
205.I GC OVERVEEN

TEL. 023 - 27 06 60

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVÍES
EN 1oo7o sERVrcE, BOLLAXD
MEER DAN P.141YE EEUW FIETSEN-VAXKENNIS
. REPARATIES
. ALLE MATEN BANDEN
. ONiDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor olÍe soortcn Philips gloeilompcn,
T.L.- buizen en alektro-moteriool
A.G. DE HAAS RAN4PLAAN 46 TEL.24 05 53

Gazelle

Juncker

Vesting

U

LICHT. KRACHT' BEVEILIGINGS. EN

NOODSTROOMINSTALLATIES

MEET. REGEL. BESTURINGS. EN

GELUIOSTECHNIEK

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

-{ 
)-

I
PANEEL. EN KASTBOUW

ELEKTRONIKA

AARDING

Lerndert MPeszstraat 106

2015 JT Haarlem

TelaÍoon 023 - 24 50 14
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