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-:' ::'z0mert, is een Íoto van "ons" Kraantje
Lek uit 1960 een prachtige plaat om het vakantle:: ': -::
te verwarmen. Links vooraan ziet u de vroegere paardestàt
oie op dit moment voor
"'3or
Door de huidige beplanting eromheen wordt het "wandelen,,van
; '-" j: ::5ruikt'
': - :::'
het duin enigsvroeger moest de.stal rege-lmatig vrij geschept worden van
het zand dat zich er
-::- :''=-::Jen:
-':'-3en had verzameld. lVaar dat de nàtrrr]ich door geen mensenhand laat storen,
-:: -r ddels al weerverdwenen
:'
kelderraam links in hetgaïor*, en de oude muurbij het
" "'=
--^:
l:
cit moment nog slechts het bovenste randje zichtÉaar is.
"':1-'a^
Gaat u maar eens kijkenl
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240896
245096

Annelies Homburg
lrv Elshoff
Jacqueline Moerkerk
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2001 HD Haarlem

Wijkraad
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huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordt
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De volgende wijkkrant
verschijnt in het weekend van
1 september. De koPij voor deze
krant kunt u inleveren Vm
21 augustus
op de HosPeslaan 44 oÍ
Bloemveldlaan 43.

bii finonciering en beleggingen
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"omdot u niet elke dog een huis koopl"

G. Sc!rccfmeeserlom 2ó, 2015 EM

Hmrlm, tel}23-2473ó3,iox023"2A4923.

Zomer 1995
juli. De vakantiemaand voor de meeste mensen. Een moment
=::: s iet inmlddels
I' s i'eeds veel geschied in de eerste maanden.
. .: - ,:cr Haarlem-ZW is gepresenteerd in het perspectieÍplan. Daarop hebben we een reactie ingediend.
.
I
, : -: , ..:-:en op publicatie van het resultaat.
. : - bo uwplannen voor de Bloemveldlaan, Elswoutlaan en Willem Dreesplantsoen zijn afgewimpeld. Voor het
: : : : -:: =: staat intussen wel vast dat in het ont-werp-bestemmingsplan het gebied zal worden opgenomen als tuin.
'_-: zal aan de eigenaren van de panden aan de Bloemveldlaan te koop worden aangeboden. Daarover is een
-. ,
'-.-.=,
rg gepland op 24 augustus in het wijkraadsgebouw. Voor hetWlllem Dreesplantsoen is de dreiging nog niet
.

-
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Cp de eerste ontwerpkaart is nog steeds woningbouw aangegeven!!
voor de ontwikkellng van het bestemmingsplan is ten gevolge van een uitgebreide reactie van de aan
-=: :nt,i,,erpteam deelnemende bewoners van het Ramplaankwartier (besturen Wijkraad en Vereniging tot behoud ka-.-::r Willem Dreesplantsoen e.o.) over de vakantiemaand heen getild. De nieuwe agenda was ten tijde van dit stuk
-

- = : :spianning

-:g

I

nietbekend.

jers in deze krant kunt u lezen over de buurtschouw, het Boek, nieuws uit de wijk en van de gemeente, en veel meer.

Daarover spraken zii

Werkgroep milieu

J

:, e klachten c.q. suggesties, die bij de wijkraad via
:nquète-formulieren zijn binnengekomen, zljn bij

de
de
s:houw aan bod gekomen. lnmiddels is al bekend dat de

: antsoenen, die door de rioleringswerkzaamheden flink
::navend waren, reeds opnieuw zijn ingezaaid. De

J:meente heeft ook reeds toegezegd het onkruid in de
:erken bij de Leendert Meeszstraat te verwijderen. Aan
-ie resterende klachten en suggesties van de bewoners
,'.crdt aandacht besteed, maar de gemeente kan nog
;:en prioriteitsvolgorde aangeven. De wijkraad heeft
-atuurlijk de meest dringende zaken beklemtoond!

J.Tijmstra

Het Boek
Cp dit moment worden letterlijk de laatste regels
geschreven voor het Boek over het Ramplaankwartler
\t/ilt u nog een bijdrage leveren, dan kan dat nog net,
Neem dan kontact op met Annelies Homburg. 't Zou
rmmers een gemiste kans zijn als u achteraf moet zeggen:
O, maar daarover had ik ook we|....."

Door een subsidie van Stichting Haarlem 750 kunnen we
:r een mooi exemplaar van maken: de kontakten met de
lr-kker zijn zeer veelbelovend. Ons streven is u het boek
' ''ovember aan te kunnen bieden. U hoort er in de vol-
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alles over.

Dewijfuooí
wer6t u offert
eerl rna7ie zTrner t1e.
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Op de vrilkraadsvergaderingen van 27 apri en 1 juni zijn
o a de volgende punten ter sprake gekomen:
De gemeente is meegegaan met het plan de glas- en
papierbakken bij de winkelgalerij te verplaatsen naar
de zilkant van het plantsoen: op die plek ziln ze minder
zichtbaar, dus minder storend. (Ook tijdens de wijkschouw is dit bekekenl)
Het wild-parkeren bij Elswout wordt (opnieuwl)

.

.

.
.

aangekaart.

Het plantsoen op de Hospeslaan heeft door de
rioleringswerkzaamheden geen extra vervuiling
opgelopen. Zo spoedig mogelijk wordt het terrein uitgezaaid (gras).

Voor het ontwerp-bestemmingsplan voor het Ramplaankwartier heeft de wijkraad In samenspraak met de
Vereniging tot Behoud van het Willem Dreesplantsoen
en Omgeving een visie ontwikkeld, waarbij gelet wordt
op stedebouwkundige aspecten, de groenstructuur en
cle verkeersproblematiek in de wijk.

Het ligt in de bedoeling voor de bewoners een inspraaken informatieavond te organiseren. Overigens heeÍt het
tuinbouwgebied een eigen bestemmingsplanl
Meer over deze en andere zaken hoort u op de eerstvolgende bijeenkomst in het speeltuingebouw in de Croesenstraat na de zomervakentie, op 31 augustus. U bent
van harte welkom!
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NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.
l0

Openingstijden: maandag r/m vrijdag. 9
I

I

7.30 uur, zaterdag: 9.30 _

NS Reisburo Haarlem.srarronsp ern I l,Tel.023 - 31 73 I
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l4 30 uur

I

Reisburo. Daar boek je de hele wereld!
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Nieuws van

deWijkraad
*

Buurtschouw

ln de vorige wijkknant

hadden

de bewoners van

llet

Ramplaankwartier de gelegenheid een invulbon in te leveren met klachten en suggesties over bestrating, groen,
enz. Ruim 60 brieÍjes zijn bij ons binnengekomen.

*
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FLAT IN PLANSOEN

/

NIET DOEN
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wijkkrant meldden, nemen we
= -. ,',e reeds in de vorige

met leden van de Wijkraad, deel aan het team
- s:men
-:t
l,: ontwerp- bestemmingsplan gaat ontwikkelen. De

-

:,',::re zitting is begin mei geweest. Voornaamste kritiek
+,,:s naar onze mening dat de huidige situatie in het
:'-: aankwartier onvoldoende (beschrijvend en cijÍer*?: was vastgelegd. Als je dat niet als basis hebt, kun
l1
.. -:k geen visie op de (nabije) toekomst ontwikkelenje
.=-.:1gens kun je dan ook niet aangeven, waarom
:=:aalde zaken wel (zoals woningbouw in het Willem
l-:esplantsoen die nog wel op de éérste plankaart is
a'-3egevenl) of niet zou willen toestaan binnen het
=-.',e ontwerp-bestemmingsplan. We hebben daarom
==- uitgebreide reactie ingediend. De commissie was
- :'-'ee zo ingenomen, dat men wil bekijken hoe
:=-:emde reactie (of aspecten daarvan) opgenomen

- vrorden in het ontwerp-bestemmingsplan. Ten
;;.: le daarvan zal het plan niet zoals gepland in juLi

.-:

: - , r 3&W kunnen worden behandeld. Naar verwachting
.
= ;:huift dat naar augustus/september.

-:: s nog niet over; woningbouw is nog steeds niet van
:. 'aart verdwenen. Ondersteun ons daarom; word lid,
:: -:leur oÍ sympathisant en bel IV.van Elburg,

:-

De meeste klachten betroffen de bestrating van de
Vlaamseweg en het onderhoud van het groen in de wijk.
Er waren ook klachten over: slechte trottoirs, zwerfuuil, de
bankjes op het Willem Dreesplantsoen, het ontbreken van
verkeersborden, anti-parkeerpaaltjes o.a. bij de Beatrixschool, slechte verlichting, en nog een aantal zaken. Het
belooft een lange wandeling te worden bij de schouw.
\ïat

de Vlaamseweg betreft kan ik U zeggen dat voor de
z3n.rervakantie de slechte stukken uit de rijweg verd',',enen zijn (als U dit leest, hoop ik dat dat reeds gebeurd
z-.

:iin\

ll a v alle klachten hebben we op 13 junij.l. de jaarlijkse
schoulv gehouden, zoals sommige buurtbewoners
gen'rerkt hebben. Vertegenwoordigers van Natuur en
Ll, reu, Reiniging en Gemeentewerken zijn met Annelies

H:nrburg en mij door de wijk gewandeld en hebben naar

ae rl.reeste plekken gekeken waar klachten over binnen
cekomen waren. Alles is genoteerd en men heeft ons
be coÍd alles in het werk te stellen om de problemen op te
.ssen Als het U te lang duurt, kunt U ook zelf de telefoon
pa.kken en aktie ondernemen. De telefoonnummers zijn:
Bestrating: 1516 04

l"latuur en Milieu:31 32 61 en 25 8.1
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emee nterei nigi ng
Tldens de schourv van 13 juni j.l. kwam ter sprake dat
,,,eel n ersen het prettlg vinden van te voren te weten,
vianneer de ge,.neente hun straat gaat vegen. Gelukkig
Ve eg s c he m

a

G

bleek er e en schema te bestaan! Onder voorbehoud is het
Rampiaan-k'r,'arlier aan de beurt in de weken 29, 36, 43
en 50. De eerstvolgende keer zal dat dus zijn van 17 tot
21 juni.

'i' I a cti onete mededeting
- :: .,';e wijkkrant is bij een aantal exemplaren in de
'
=, : -: e van "Orchidee" het adres en teleÍoonnummer
ed

-

leesbaar afgedrukt.
de
*:-' .-'-:=,.:jxhet
nog maar eens. Op de Rockaertshof 50a
.'.' -' .:.3iinkert) kunt u uw bloemen en stukjeszelf uit:,:.-- -':ar ook telefonisch is dat mogelijk, en wel op
Voor

-

-
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Zaterdag 10 juni hebben alle verzorgingshuizen
deuren open gezet onder het motto "Ons tweede hu
de hoek" lvlocht u meer informatie willen hebben, w

verzorgingshu:zen, dus ook De Blinkert, voor u alt
deren in de r,,k i(an betekenen, loopt u dan even bir
De ouderen :rrant met nuttige information ligt daar vr
klaar.
i',1evr. C.J.L.A,4.

van Gendt, direc

!e wífuooí u)er$t u offert eerl rrlllie zomer tle
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W"ttu knutselaar of handwerkster heeft belangstelling voor restjeswol en tapjes. Gratis af

*
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Vrienden en Vriendinnen Gezocht

,r.
Hri"houdelijke hulp gezocht voor één morgen per
week, van 9.00-1 1.30

Het Ouderenwerk in Haarlem Zuid-West is op zoek naar

," ni,fl.,

uur.

24 42 Sg.

vríjwilligers, die in het projekt Vriendschappetijk Huisbezoek een vriend of vriendin willen worden van ouderen
(ook in het Ramplaankwartier!), die hierom vragen.
,','at is vriendschappelijk huisbezoek? Ouder worden kan
::paard gaan met het vei'lies aan kontakten, waar meesgeen nieuwe voor in de plaats komen. Om hier enigs: ns in tegemoet te komen, willen wij starten met het
: rojekt Vriendschappelijk Huisbezoek.

::

ïet is met name

bedoeld voor ouderen van 75 jaar en

:.ider, die aan huis gebonden zijn.
lrn dit te kunnen realiseren, zijn vrijwilligers nodig die
:r grond van een gelijkwaardig kontakt vriend of vriendin
,',,len worden. Voorwaarde is dat de oudere en de vrijwilqer in elkaar geïnteresseerd raken, met andere woorden
1et moet 'klikken".
',lomenteel hebben wij een aantal aanvragen van oud:ren die om zo'n vriend of vriendin vragen.
*et zou jammer zijn als we hen teleur moeten stellen.
,',i ilt u informatie over dit projekt of wilt u zich opgeven als
,'ijwilliger dan kunt u kontakt opnemen met:
'.ileneke Wiering, tel.: 32 42 61; dinsdag Vm vrijdag tus-

Ander Nieuws

*

Er zijn op dit ogenblik in Haarlem twee taxibedrijven die
een regeling kennen voor vervoer van 65-plussers tegen
gereduceerde prijzen. Het gaat hier niet om zogenaamde
zieken- of invalidenvervoer en de regelingen gelden ook
niet voor VUT-ers.
. Bij Taxi 13000 (tel. 15 15 15) kan voor / 42,50 een
kortingsboekje met borrnen ter waarde van totaal Í
50,- (10 bonnen met een waarde van f l,- en B bonnen van / 5,-) worden besteld, Dekorting komt dus
neer op 15 procent. Met de bonnen wordt de prijs van

de taxirit die op de taximeter is vermeld betaald.
Bestelling van een (oÍ meer) kortingsboekje(s) is

2014 VS Haailem

i 42,50 op gironummer
137700 ten name van "Taxi 13000' met vermelding
van ook uw G5-pluskaartnummer. Het kortingsboekje
wordt dan 10 à 12 dagen later thuisbezorgd.
Taxicentrale 242400 (tel.24 24 0A) heefr bonnen die
kunnen worden afgehaald bij de administratie van de
taxlcentrale op vertoon van de 65-p uskaart, leclere
bon geeft bij afrekening in contanten van de taxirit een
korting van 15"k op het tarief.
mogelijk door overmaking van

sen 9.00 en 10.00 uur.

Steunpunt voor Ouderen Zuid-West
van Oosten de Bruijnstraat 2

Taxivervoer voar ouderen

.

Beide taxibedrijven geven dus een korting van i5%.

*

cot tectanten gevraagd

le

Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina
:onds (KWF) biedt doeltreffende
hutp bij het Íinancieren
. an het voorkomen en genezen van
kanker, en het

: :geleiden van patiënten.

*:t is een pariculiere organisatie,

Alleen is de afhandeling verschillend. gireren in plaats van
aÍhalen en betaling door middel van bonnen in plaats van
in contanten. Daarbij geldt dat de bonnen van beide taxibedrijven niet onderling uit,,r,,isselbaar zijn. De keuze wordt
dan ook bepaald door het persoonlijk gemak dat het ene
systeem biedt boven dat van het andere. Wij kunnen
hierin geen advies geven.

volledig afhankelijk van

- ften welke mede bijeengebracht worden door een grote
i'lep van vrijwilligers in ruim 1500 afdelingen.
, :ze groep vrijwilligers behoeft voortdurende aanvulling
.- ,.'ersterking, zo ook in Haarlem.
:t KWF, afdeling Haarlem, doet een beroep op u om
' :e gelederen te komen
versterken ten behoeve van de
,- -,

-

staande collecte in september.

: : ons een paar dagen per jaar in onze gezamenlijke
: - r en meldt u nu aan bij een van onze bestuursleden.
':. '.,uw Astrid Segaar-de Vos (Kamerlingh Onnessstraat
-

'.:i 24 68 17), mevrouw
--. ^':,",rouw

-

i1i

fi

Rina Sprengers (tel.3Z 38 58)

Dini van der Born (tel.27 01 83) zullen

nreer inÍormatie geven en u noteren als collectant.

u
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Ramplaan 125, Haarlem'
Telefoonnulruner : 013-110532
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broodeterr?
Bent u ook al lid van de club voor gezonde' amakeliike woonl
Als r; drchl n de i,.uuí van een van o:ze Oude Eackershuyzen

'Dan zrt u helemaal gebakken'

HÀARLEM
--

'^,c- 161r1gs.!raal 58 annex crolssanterle
(Í,.zrr,qersl- lT . lndlsilheslr 95' Gen Spoorlaan 8
;roi)qerwocrcislr3at 45 an nex crolssanlerre
Sr-houwl;eslaan 47 annex crolssanterre
aellandslaan 3l' l',larsslraal 1' Bakkerstraat l6
Ztlweq 24 annex crolssanlerle
1

HEEMSTEDE
Binnenweg 1 40 annex Kondttorer restaurant
SANTPOORT
Bloemendaalsestraatweg B5
OVERVEEN
lliLr*" Ol"*Uer - Bloemendaals6weg 247

eters grage slers
331kgr Var Cer Vooren rnaaKl van :rage
ne roep aan talel'

'Van der Vooren, nog een eneetie'
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Speettuíntoezicht

Onze speeltuintoezichter Corry Hoorns

is reeds vele

nraanden ziek. Door de inzet van ons bestuurslid Jeanette

(uiken is de speeltuin toch regelmatig geopend geweest
Voor de aanbrekende vakantie-periode willen we er voor
zorgen dat tot zeker eind juli de speeltuin door de weeks
iedere mjcldag geopend zalzijn, door het inzetten van een
vakantiekracht, Thls Voor de Wind. De tijden zijn: ledere
clag van drie uur's middags tot half zes; 's woensdags al
vanaÍ twee uur. Van 10 ím 28 juli zijn de openingstijden:
half één tot halÍ zes.
Gezien de (hopelijk) warme periode die dan uitbreekt,
zullen er heerlijke iJSJes te koop zijn in de speeltuin.

*

Sport- en spelmíddag

Helaas zat het weer ons zaterdag 10 juni niet mee en kon

de sport- en spelmiddag toen niet doorgaan. Maar we
proberen 't nog eensl
Zondag 2 juli is er van 13.30 tot 16.00 uur een sport- en
spelmiddag bij speeltuinvereniging Overveen voor alle

kinderen uit het Ramplaankwartier en omstreken. We
hebben: een springkussen, skippyballenrace, limonade,
schminken, poffertjes, muziek, waterballet en nog veel
meer. Ouders: blijf erbij en coach uw kind! Kom je ook,
clan maken we er een gezellige middag van. Kosfen:
leden gratis, niet-leden

*

/

3.

Knutsel- en Spetdagen

Speeltuin Overveen organiseert op 27

en 3 augustus

Theater

i.'r,,-,:?.1," jdag 10

juli

komt theater Prik en Co. Voor
r i'-iri:'r .araf 41aar. De voorstelling heet "Vogelvrij" en
ga?^: r,:r 9:n c,ucle man die de kunst van het verhalen
,",ei:a:'r ,'. ler=n. Hli gaat op zoek naar een boek en
be

lUet Einde van) de Kinderboerderii

Vele jaren hebben Piet en Olga Zonneveld met hart en
ziel de kinderboerclerij bij de speeltuin onder hun hoede
gehad. Dag in dag ult waren zij in touw om de beesten te
verzorgen. Alle kinderen uit de buurt hebben jarenlang

kunnen genieten van de geiten, konijnen en kippen. De
betrokkenheid van Piet en Olga bij de beesten was zo
groot, dat zij laren lang niet op vakantie konden. Dit begon
de laatste tijd een steeds grotere belasting voor hen te
worden.

zij met pijn in het hart het speelom te stoppen met de kinderboervoorgestelcl
tuinbestuur
Uiteindelijk hebben

derij. Gezien het feit dat er in afgelopen jaren zich geen
opvolgers hebben aangediend, hebben wij als bestuur
met dit verzoek ingestemd. Alle beesten hebben een
goed onderdak gevonden en het hekwerk van de kinderboerderij is weggehaald.
Wij willen Piet en Olga ontzettend bedanken voor de grote
inzet die zij al die jaren hebben gehadll
Afgelopen jaren heeft U volop eten gegeven voor de geiten in de speeltuin. Nu de kinderboerderij weg is, willen
wij U verzoeken niets meer aan het hek te hangen, oÍ over
het hek te leggen. Wel willen v''e U bedanken dat er al die
jaren eten voor de beesten gebracht ls.

Wat gaat er gebeuren met de nu braakliggende kinder-

juli

van 14.00 tot 16.00 uur een knutsel- en spelmiddag voor
kincJeren van 4 Vm 10 taar. Op 10 en 17 augustus van
I0 00 tot 11.30 uur een knutsel- en spelochtend voor kin:r.f 3n van 2 l/m 5 jaar. Let op de aankondiging in de
. .-i-.astl Kasten.leden gratis, niet-leden / 3.

*

-,_-/

ar:l oar in e:r hele vreemde situatie.
Kr-.t;. :::-lt ,í 3 nlet-leden / 6.

Aanvang: 15.00

boerderij?

Het speeltuinbestuur is al een tijd in gesprek met de leicling van het bedrijf Seignette (het bedrijf dat maanden
lang in onze buurt actief is geweest m.b.t. de vervanging
van de riolering). Zoals het er nu naar uit ziet, zal de firma
Seignette de 'i:etrokkenheid" die zij hebben gehad bij de
buurt tot uitdrukking brengen in de vorm van het aanleggen van een verkeerspleintje op het terrein van de
voormalige kinderboerderij. De gesprekken over deze
'gift zijn in een afrondende fase. De winkeliersvereniging
Ramplaan zal mogelijk een aantal trapkarretjes sponsoren. Wij houden u oP de hoogte.

uuT.
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Inbraakpreyentie.

ln wonr ngen

-.:

o ontol woninginbroken stlgt fors.
i:den voor de politie Kennemerland
:n hier wot tegen te goon doen. Dit

zebeurt in de vorm von woninginbro-

t..nprojecten die in diverse distriden
worden oPgezet.

:--

nbrel<er heeft het tegenwoordig mak.= -<er dan vroeger, Destilds waren de hur-- onneembare vesttngen, met hoge dikke
kleine

=-sters,

:3enwoordig s dat wei even anders. Met
,^ze íraaie doozonwoningen nnet hun gro: iamen s het geen PUnt om te zien welke
-.stbaarheden er rn hu s zijnl Ook ]s het
.een kunst meer om met behulp van een
::hroevedraaier een raam oí een deur te

'rrceren,

of nog eenvoudiger door een

e

beg

nt heel s mpel,

met

een aantal organ satorsche maatrege en.

I

Laat om

I

s er wat tegen

te doen?

azeker, maar voor dat we daar op in gaan
eerst even tets over de nbreker^s zelf.
-r zijn twee soorten inbrekers, professionee inbrekers en ge egenheids nbrekers, De

:roíesslonele inbreker gaar doelbewust te
,verk, kest ziln "buit'zorgvuldg en heeft
:ver het algemeen geen interesse in de
Joorsnee woningen,
)e gelegenheidsinbreker heeft dat well

ramen, hoe klein ook, openstaan.
Vergeet ook balkondeuren niet.
Laat geen ladders of gereedschap slin
geren, een inbreker kan hiervan dankbaar gebruik maken.
Een brie!e op de deur voor de melk
man, oíeen touwt1e urt de brievenbus

nodigt de nbreker urt, niet doen dus!

I

Geen sleutels in de sloten laten steken
en niet onder de deurmat of op andere

"geherme' plaatsen leggen, Inbrel<ers
kennen deze p aatsen op hun duimple,
lZorg ervoor dat uv"'hurs, as u weg
bent, een bervoonoe rndruk maakt. Laat
evenveel rcht branden als wanneer u
thuis bent. Zorgdat de gordrlnen nret
dagen achtereen ges oten blijven,
I Maak alsprzken met Duren oí kenn ssen
om een ooge rn het zerl te houden,

.

:1,

,,'erken en registreren

Yocht u toch het s achtoíler worden van
een nbrel<er dan is het goed om te weten
'!vat u verm st, Daarom vraa$ de polrt e om
-

,r

^

aa

o-

De poltie vraagt uw hulp om wonrngnbrate voorkomen
Het enrge dat wil u vragen s om met buren

en andere buuftbewoners afspraken te ma
ken. Wat voor aÍbpral<en? Heel simpe , op
e <aars spullen etteni
Als u weggaat en uw buren houden voor u
een oogje in het zei, hoeft u zich geen zor
gen te maken, Mocht er onverhoopt toch

de haak s, moeten ze

dievenl<auwen en rn naar buiten draaende
ramen d evenpinnen (l<lauwen).

bang

be

len de buren

d

rect

de

politte

Ook als uw buren denken dat er ets
bel

n

et

ln

en. De polrte

<omt dan poolshoogte nemen. U hoeft n et

te z1n om de po re voor niets te bel

len. We komen iever
dan één keer ie aatl

ten keer voor niets

at is een goed stot?

ln Nederland z jn goede soten te herken-

:i1n gading

hu zen

i

\

|

-.,

./ ^o

i"\

u ailen

I

s . -g .1 -. o-

ken

buiten draaende deuren een sluitkom en

1," :lt"

I

met behu p van de speciae registratiel<aaÉ
Het mer<en van goederen d m,v. postcode
en huisnunrmer draagt erloe bil dat u ze,
als de polt e ze r nd*, snel er terug heeft.

nen aan het SKG-keurmerk met daann een

[let

goederer

wat gebeuren,

aanduiding in sterren. Richtlijn daaóij is:
*' = klasse standaard, flats en eenvoud ge
rijtjeswonrngen
= I aSSe Zwaar. lu"ere ngringet. r.ree
onder één kap etc,
la ..e e.tra 7 t oor. ó -' go'o. .
:' j-

Dewii

o

ol

Naast deze algenrene maatregelen l<ut'tt u
een aantal bouwkundige maatregelen nemen, Zorg voor goede s oten PLaats in naar

een eenvoudige schroevedraaer probeert
r 1 binnen te komen, door een deur oí een
.aam te íorceren, of om naar binnen te
<J mmen door een openstaand Taam.
:enmaal binnen zoekt hi] datgene wat van
is,

l<asse algemeen, aanvu lend hang- en
sluitwerl< zoals een deurl<ett ng, dievenl<1au-

te beginnen geen deuren en

rpenstaand raam naar binnen te klimmen,

ï

A=

wen etc,

I

I

f,nbreken
-í is geen kunst meer

- ,r-en, massieve deuren en vaak

lnbraal<prevent

Kraadwenst

een rfiooie
/\" *O

Dlevenk/cuw

zorrrer

toe'

t^i

I
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UNIE INKOOP

Texaco SelÍservlce Statlon
TEXACO

COMBINATIE
HAARLEM BV

W. G. POTZE

Vlaamseweg 2'2015 OA Harrlrm
Te!.023.2'!O89

iulranalaan 108 2051
Tel (C23) 27 11 18

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

.JV

Overveen

AL MEER DAN 15.OOO GEZINNEN PROFITERËN
REEDS VAN HET U I C._KORTINGSPASJE. MET DEZE
PAS KAN MEN IMMERS TEGEN 1OO/O KORTING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEM E.O. VOORDELIG INKO.
PEN DOEN. IEDER K!'/ARTAAL KFIIJGEN DE LEDEN
HET U.I.C_ NIEUY/S THUISGESTUURD BOORDEVOL
NIEUWE
INFORMATIE OVEB BESTAANDE
ADRESSEN.

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

EN

Whercver you go,
go Texaco

ALS U OOK LID WILT \\'CFDEI.i STUUR DAN ONDER_
STAANDE BON lN EEN E\''E'CTDDE /ZONDER POST-

ZEGEL) NAAR HET ANrYill=l)lUlv'ltilEH EN U
KRIJGT PER OMGAANDE B== :_- ]E JAARCON.
TRTBUTIE lS SLECHTS Í.24 I
I
I

AANMELDINGSBO\
Unie InkooP Combinatie

futtfl uJr

Nagaclcn&,

Wil gaag

hebben dagelrjks leuke aa.

biedingen rn bloemen
bloerende en groene planten
Wii maken dagelijks bloemstuk
ies en plantenbakken. Meestal
bezorgen wij gratis.

-l

Wrl ziln gespecialtseerd tn

hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening

l

Tevens leggen wil de moorste
turnen aan o.a met
srerbestratlng er bePlanting

o

Wij hebben de allernleuwsle
bestratingsmatelalen

o

Wi1

geven gratis advres over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat

voor
kreatieÍ
en
klantvriendeliikheid

zaken doen.
12
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, Afdeling Reiniging

Kakkerlakken

Overlast van Ongedierte
i,let de zomer voor de deur neemt ook de overlast varl
ongedierte toe. Met name insekten voelen zich lekker bij
lvarme temperaturen. Maar ook ander ongedierte komt br;
warm weer tevoorschijn. Veel mensen kopen direct een
spuitbus of ander giftig lokaas om het ongedierte te bestrijden. Daarmee kan ongedierte soms inderdaad tijdeli;k
uit uw woning verclreven worden. Als u ongedierte echter
niet bij de bron aanpakt of met het juiste middel bestrijdl
zal het snel weer terugkeren. U kunt daarom beter eerst

bij de ongediertebestrijder van de
gratis advies en heeft ervaring met
geeft
Hij
gemeen(e.

advles vragerr

de bestrijding van ongedierte.

F

araom i eren

Wet of geen bësiriidingsmiddelen gebruiken?

Alle bestriidingsmldclelen ziln giÍtig. Grijp daarom niet
meteen naar bestrijdingsmiddelen, Vaak blijkt dat u ook
met an<Jere methoden ongedierte buiten de deur kunt
houden. Door het goed afsluiten van voedsel, het afdichten van gaten en kieren in de buitenmuur, vliegengaas, stofzuigen en vochtbestrijding kunt u veel ellende
ioorkomen. Laat u, als u toch bestrijdingsmiddelen wilt
gebruiken, in ieder geval goed adviseren door de ongeóiertebestrijder van de gemeente Hij kan u adviseren
welk middel u het beste kunt gebruiken. Hij registreert

Hoe kunt u ongedierte voorkomen?

U kunt zelÍ veel doen om ongedierte te

voorkomen.

Voorkom vochtigheid door uw huis regelmatig te ventileren en te verwarmen. Gebruik bovendien liever afsluitbare afvatemmers en leeg,'utv afualemmer regelmatig. Zet
uw rolemmer of vuilniszakken wekel'rjks aan de weg. Laat
liever geen etensresten slingeren. Het is beter om uw
etenswaren koel of in goed sluitende voorraadbussen te
bewaren. Vogels kunt u ook in vogelhuisjes of op voertafels voeren. U kunt zelf de nodige maatregelen nemen
om te voorkomen dat het ongedierte binnen dringt. Een
hor of vliegengaas voor uw deur oÍ raam houdtvervelende
insekten buiten de deur. Dicht gaten en kieren in buitenmuren goed af en repareer kapotte kelderramen, regenwaterafuoeren en andere bouwtechnische gebreken in
riolering en fundering. Door uw huis en tuin goed schoon
te houden, maakt u het voor ongedierte ook minder aangenaam om zich in en rond uw huis te nestelen.

Ratten

bovendien de gevallen en bekijkt bij overlast van ratten en
kakkerlakken of een gecombineerde bestrijdingsactie
voor meer woningen noodzakelilk is. U kunt hem gratis
inschakelen.

JHuizen

Meer informatie
Voor meer rnformatle kunt u terecht bij Rob van Amsterdam llil is Ce ongediertebestrijder van de gemeente en

houdt op \'íerkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur spreek'

lur

U kunt hem dan bezoeken op het terrein van de afdeling Reinigrng aan de Oudeweg 93 (naast het KCA-depot)
of telefonisch bereiken op telefoonnummer 1B 01 59.
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lnleveren tot 21 augustus: Bloemveldlaan 43 of Hospeslaan 44
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Oké, oké. lk go wel noor de VSB.
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VSB.BANK
Door kom ie verder mee.
Ramplaan 36, 2015
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