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Haarlem of Bloemendaal ?
,',--"

,:- april 1995 kondigden we aan datwe later in het jaarterug zouden komen op de
: ::*endalers zouden willen worden. Het is wat later geworden, maar het lijkt nu toch
.,-- := :rde te komen. ln een voor de wijken De Krim, Ramplaankwartier, Oosterduin en
:: :: ,xluidende enquëte zal binnenkort onder de bewoners worden gepeild hoe zij staan
' :=t rérhuizing"
naai Bloemendaal.
: . *- = : : eigenlijk aan de orde, vraagt u zich misschien af. Het antwoord daarop is te vinden in de
: ,=-eentelijke Herindeling van staatssecretaris van der Vondervoort. Daarin is door de
:.:-,r -j Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven dat ter verhoging van de efficiency de
::*::-:es in de nabije toekomst minimaal 18.000 inwoners moeten hebben. Bloemendaal, met
:::-:s 16.500 inwoners, is daarom naarstig op zoek naar een fusiepartner. Waarschijnlijk heeft u
-.a':-.er reeds meerdere malen iets vernomen in het Haarlems Dagblad. Een groep verontruste
: :=-rendalers heeft als alternatief voor een fusie met o.a. Heemstede voorgesteld de in 1927 door
.

'',:

-3arem geannexeerde gebieden te (her)annexeren. Daardoor zou het inwonertal van Bloemendaal
:..;en naar ca. 22.500 inwoners waarmee het uit de gevarenzone is.

',-, zijn als wijkraad benieuwd wat u van bovenstaande "verhuizing" vindt. Wij verzoeken u daarom uw

*ening hieroVer bij ons kenbaarte maken, dus voor de enquëte bij u in de b us valt, door middel van
=-=r schriftelijke of

een mondelinge reactie bij de wijkraad, Bij voorbaat onze da nk hiervoor.

@

BUURTFEEST
Noteert u vast in uw agenda: op 21 september vindt het
inmiddels al traditionele tweejaarlijke buurtfeest weer
plaatsl We zijn weer van plan er een gezellige happening

van te maken, met muziek, hapjes en
kinderspelen en rommelmarkt voor de

drankjes,
kinderen.

Buurtbewoners kunnen als vanouds een kraam huren
voor privé-verkoop en tentoonstellingen.
Vele handen maken licht werk... en met elkaar kunnen we

er een fantastische dag van maken. ln de

komende
maanden willen we graag een beroep op u doen, maar u
kunt zich ook nu alvast opgeven, telefonisch, schriftelijk of
persoonlijk.

Overigens: wij spelen met de gedachte eens "iets heel
anders" te doen. Heeft u een idee of suggestie?
Wij horen dat graag!
Nico van der Fange, Ramplaan 101 , 524.6227
Annelies Homburg, Hospeslaan 44, 524.7230
Jacqueline Moerkerk, Bloemveldlaan 43, 524.5096
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Ben 1e een jongen tussen de 7 en 15 iaar ?

Houd je van actie ?
Ben je op zaterdagmiddag vrij ?
Dan kan je bij ons.

DIÍI ITO6Tf,R
riidende winkelwagen

\,/loilc^ oou\/en, pionieren, hikes lopen/fletsen,
í,aa'.' azen, camperen, abseilen, knopen,
s:.:.i kampvuren maken, EHBO doen,
:'a::È:soanen nemen en nog veel andere
Jrngen leren en doen !

voor l - melk

- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit
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met lqlgglg van je eigen Ieefl'jd
onder deskundige leiding !
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de zonnebloem
Ledenwertacile
Als u dit leest, heeft u waarsci,..

.{ ;3-3'(t

dat

de

plaatselijke Zonnebloemafdelinger t -,a2' e- Zuid-West
en Overveen naarstig op zoek zt',^ J.?ae' naar nieuwe
ondersteunende leden. Mensen C e ret ,:1',v lligerswerk

van de Zonnebloem voor langdurig zieken, lichamelijk

gehandicapten

en

hulpbehoevende ouderen

een

warm hart ioedragen en dat n-ei ee' aarlrlkse bijdrage
van 15 gulden willen onderstreper'
De meier dan 250 vrijwil rgers '"erdeeld over 11
afdelingen in Haarlem, bezoe<er net zoals in Overveen,
zeer rógelmatig zieken en gerand capten, die in een
isolemeót dreigèn te geraken Daarnaast organiseren zii
ontspanningsaóti-iteiten uitstapjes en ook aangepaste
vakanties worden door de Zonnebloem vezorgd.
Met deze actie hopen wij ook nieuwe vrijwilligers op het
spoor te komen en mensen die graag in contact willen
komen met de Zonnebloem kunnen voor meer informatie
terecht bij:
mw t.M.veero, 524.0792
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Nieuws van

de Wiikraad
\*r

is, in tegenstelling tot zeer veel andere
bomen, die ook meer naar boven en naar beneden
gerichte takken hebben. lk bedoel hiermee dan de
eindtakken, waar het loof aan zit. Onder een beukenbos is
het's zomers dan ook zeer donker en is de kruidlaag, die
reeds in het voorjaar zijn slag heeft geslagen, al weer
goeddeels verdwenen. (Deze kruidlaag heeft dan al
gebloeid en weer zaad gemaakt voor het volgende
'zonnescherm"

I r kg roep Verkeer

voorjaar, bijv. vingerhelmbloem. )
Een beukestam is dus ook zeker geen felle'zonnewarmte

gewend. Maar wat gebeurt er wanneer men uit een

rij

redel'rjk dicht op elkaar staande beuken er sommige
tussenuit zou halen? De naaste buur van deze verwijderde
beuk krijgt dan ineens de volle laag van zonnestraling en

andere weersinvloeden te verwerken. Deze beuk heeft
namelijk vrijwel geen takken, dLls ook geen bladeren,
gevormd aan die kant, waar zijn buurman heeft gestaan.

le

Men kan er dan op wachten dat ook deze beuk spoedig ter
ziele gaat, doordat de bast gaat barsten, met alle gevolgen

aatste tijd krijgt de wijkraad klachten over het te hard

-.Cen in de wijk. Dat is niet alleen een probleem in het
Ramplaankwartier. Ook in andere wijken komt het voor
Je Gemeente Haarlem doet er alles aan om de snelheid
;on de auto's te beperken. Dat gebeurt door snelheids-

ceperkende maatregelen, zoals:

30 km.

zÖne

vandien.
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snelheid aan in straten en lanen waar het ovezicht
beperkt is door geparkeerde auto's. En als u uw auto niet
op de stoep, maar op de weg parkeert, dwingt u de
automobilist om langzamer te gaan rijden.
Met elkaar komen wij er wel uit!

Werkgroep Milieu
Nog een beetje "bomen" over de Elswoutslaan
In navolging op een eerder door mij geschreven stukje over

de te venivijderen bomen langs de Elswoutslaan, kom ik
hier nog wat uitgebreider op terug. Dat sommige
aangetaste beuken na zo'n dikke 200 jaar nu moeten
worden gekapt, zal een ieder inmiddels wel duidelijk zijn.
Dat ouderdom met gebreken komt, geldt op den duur ook
voor beuken. Met name de honingzwam tast nu Qe
vezwakte bomen aan en op den duur ook de gezondere.
Maar om goed te begrijpen waarom nu alle beuken daar
moeten worden gekapt, moet men eerst wat meer van de
beuk op zich afrreten. Een solitair staande beuk, die vanaf
het begin in z'n eentje heeft gestaan, heeft zich kunnen
ontwikkelen tot zo'n majestueuze boom met een grote
kroon die bestaat uit bladeren die erg afschermend werken

tegen het zonlicht. Wanneer je zo'n beuketak, vol in blad,

goed bekijkt, zie

je ook dat het een zeer afgeplatte

\.§.r1
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I

verkeer terug te dringen.

Het is natuurlijk niet alleen het doorgaand verkeer, dat
zich schuldig maakt aan te hard rijden. Ook zijn er veel
bewoners uit de wijk zelf die de maximum snelheid niet in
acht nemen. Er zijn tot nu toe weinig ernstige ongelukken
gebeurd in onze wijk, en laten wij dat zo houden! Pas uw

so
'É.

,rerkeersdrempels. De gemeente heeft een prioriteitenlijst
samengesteld van straten, waar zulke maatregelen

Eenomen moeten worden. Aangezien er op die lijst
ihelaasl) geen straten of lanen van het Ramplaankwartier
,,roorkomen, zullen wij in onze wijk naar andere
oplossingen moeten zoeken om de snelheid van het
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Een tweede reden om niet de nu nog gezonde exemplaren
te laten staan, is de eerder genoemde honingzwam. Deze
woekert inmiddels op de zieke en vezwakte bomen (te
zien aan de voet) en dat hoort ook bij hun werk in de

natuurlijke kringloop. Maar hun mycelium (schimmeldraden) onder de grond bereikt ook de nog gezonde
beuken en is in staat om ook die aan te tasten, ook
wanneer de zieke reeds zijn verwijderd. Daarom wordt ook
de grond tussen de Elswoutslaan en het ernaast gelegen
fietspad vervangen.
Een derde reden om alle bomen ineens te vervangen door
jonge boompjes, is het feit dat je alleen zo'n karakteristieke
beukenlaan, zoals wij de Elswoutslaan kennen, kunt
terugkrijgen, wanneer ze allemaal even oud, dus later ook
min of meer even groot zijn. Deze boompjes staan al op
een stuk, ter hoogte van het weiland voor de tennisbaan,
en wel zo dicht op elkaar, dat ze om en om er tussenuit
kunnen en verderop weer geplant kunnen worden. Hierna

staan ze dus allemaal op dezelfde afstand van elkaar.
Natuurlijk, wij maken dat niet meer mee: een Elswoutslaan
in hernieuwde glorie, zoals ie was... Maar onze nazaten,
naar we hopen wel, toch?
lohn Tijmstra
5
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Honden en Katten

Over de eersten is de laatste jaren veel te doen geweest;
zo veel dat er nu dan toch een verbetering in de houding
van hun bazen valt te bespeuren. Of de maatregelen
terecht, of ten onrechte zijn genomen laat ik hier in het
midden.

Maar, wóórom bleven katten "vogelvrij", waarom hoeven
hun bazen geén belasting te betalen, waarom gebruiken
ze bij voorkeur de tuinen van hun buren als kattenbak,
waarom laten hun bazen ze vrrl om hun luidruchtige

nachtelijke liefdesspel onder andermans raam en in
buurman borders te bedrijven, kortom, wààrom mag dàt
allemaalwel?
Waarom geeft het niet als je als tuinier met je blote
handen in hun uitwerpselen graait, waarom hindert't niet
als ze andermans nachtrust verstoren en de bloemperken
vernielen?

Doodgereden op de Ramplaan

::-:=: :- := Ramplaan weer
:: -z.z' 3- angs is voor de
derde keer in anc=--:' ==' :=^ kat van ons
doodgereden, zorrail ,::' := :=-- Een hele nare
ervaring. Mocht u niet z: ' -=:=-, - =--- z1n, bedenk dan
dat er steeds meer Jo^j= ,l:: --=- :: de Ramplaan
komen wonen en binne.
zullen
deze
=-,:: =-=^
--::g naaralschool
kinderen op straat willen s::.- =willen gaan. Wij vinden ia: =- := , ==. veel te hard
gereden wordt en niet allee- :- -' -. _;_-:ekers van het
Deze brief is beooec a s
tot een veilig woongeb::

café.

Ten eerste willen wij een oproec l:=- :- als u in het
bezit bent van een auto, deze aan l: s:::: :e plaatsen,
en niet op de stoep. Hierdoor woro: t3 '
=..^ srraller en
wordt de automobilist gedwongen a-.1=*.':: -1den, en
vraagt ook het elkaar voorrano ,,,e'e-=- ,,,'at meer
beleefd-heid! Als wil dit collect ef c:=- -:eft dit wel

Waarom maakt het niet uit als amper vliegvlugge vogels die gewoonlijk heel vroeg 's morgens het nest verlaten de dupe worden.van de (overigens natuurlijke) jachtlust
van de kat? lmmers, 'n paar uur later en overdag is hun
kans om vogels te pakken aanmerkelijk kleiner door de
aanwezig-heid van mensen en honden. Laat poezenlieftebbers hier eens over nadenken.
Om wellicht tot de conclusie te komen dat zr1 deze
onrechfuaardigheden zelf kunnen verminderen of voor-

c."le,:=:l :-:: cerlen wie
v'ar -e: aa - :gEen van
verkeersdermpels Drt (r.r .-3.
la^ a3r :e wijkraad

komen door hun poezen

medewerking met het plaatsen van uw auto aan de stoep!
Hiervoor alvast onze dank.

's nachts binnen te

houden.

Geef uw poes 's avonds op een vaste tijd te eten en hij of
zij zal omstreeks die tijd thuis z1n. Yanzelf! En sluit dan
het poezenluik, totdat het weer licht is.
Onze prettige buurt zal voor velen nog prettiger worden
als kattenbezitters, bij hun begrijpelijke liefde voor hun

poes, ook eens denken aan anderen zonder dat zt1
hiertoe ver-plicht worden zoals hondenbezitters helaas

wei overkwam
K.Suyling
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degelijk effectl

Ten tweede is een strookle

voorstander is

voorleggen,U begnlot het ^ce

re3.

s:eLln hoe groter de

kans van slagen Graag ier strocx.le retour in onze
brievenbus Voor de Kcrie iermijn hopen wij op uw

Bovenstaande oproep hebben wij enkele weken geleden

gedaan op het gedeelte Ramplaan-Zuid. lnmiddels
hebben wij aardig wat positieve reacties ontvangen.Wij

vinden het zeer jammer dat, na in gesprek geweest te zijn
met de wijkraad, blijkt dat wij vooralsnog weinig van de
gemeente Haarlem kunnen venrvachten. Uiteraard gaan
wij nog ons best doen om in contact te treden met de
gemeente.
Toch willen wij nogmaals een ieder die deelneemt aan het
autoverkeer in het Ramplaankwartier met klem vragen die
snelheid te beperken tot 30 à 40 km per uur. Dit is echt
veel veiliger en geeft een hoop rust. Kijkt u eens rustig op

uw kilometerteller. U zult echt niet veel later bij

de

volgende hoek of de straat uit zijn.
Het is ons wel al opgevallen dat een aantal bewoners van
de Ramplaan de auto aan de stoep plaatst! Dit helpt vast!
Op de korte termijn is " gezamenlijk er iets aan doen" het
enige wat mogelijk is.
Janneke van den Berg en Katinka van Roode

Ramplaan 74

*

Beuken langs de Elswoutslaan
Aan: Burgemeester en wethouders
van gemeente Bloemendaal

l=aohte

college,

onderuverp: Renovatie Elswoutslaan

- :e

wijkkrant voor het Ramplaankwartier stond een klein
:='chtje over (ik citeer): "Het Fase-2 plan van de bomen
:-_ls de Elswoutslaan.ln het kort komt het plan erop neer
::: men verder gaat met het rooien van de eeuwenoude
:=:ken langs de Elswoutslaan. Daarover is een groot
.=.tal mensen verontrust en ik teken hierbij bezwaaiaan

:::en

het "Fase-2 plan".

:' clijkt sprake te zijn van aangetaste bomen door houtrot
- een betrekkelijk onschadelijke, voornamelijk

=

.acrofitaire schimmel. Op enkele bomen schijnt de
-:ringzwam voor te komen die wel schadelijk voor de
::om is. Deze bomen kunnen worden veruu4derd de

eromheen kan worden uitgediept en vervangen en
=arde
:r die plaatsen kunnen weer jonge gezonde exemplaren
;eplant worden.
3. optimale vezorging kan een aantal van de meer dan
.en eeuw oude beeld- en landschapsbepalende
prachtige beuken nog drie à vijf decennta gespaard

: .1Ven!
le Elswoutslaan

bezit zowel culturele als emotronele

*

Waarden en Normen

Het is triest te constateren dat in deze buurt, waar van
iedereen verwacht kan worden dat ze waarden en
normen respecteren
.en zelf naleven, er toch nog
bewoners zijn die niet in staat zijn hun eventuele

frustraties te uiten.

Al enige jaren strooit een bewoner bij tijd en wijle
glassplinters en scherpe schroeven eí sfilfers in àe
bocht van de Denijs van Hulletaan bij de pànàen 51, 68
en 70.
Dit strooien gebeurt natuurlijk ,s nachts in het geniep, de

strooier is klaarblijkehjk niet in staat op een -natudriryXe
manier zijn grieven ( w-elke dan ook) bekend te maken bij
degene die hij wil treffen. Door deze actie worden alló
buu.rtgenoten die gebruik willen maken van de Denijs vàn
Hullelaan getroffen.

lk wil met dit schrijven de buurtbewoner die deze acties
onderneemt vezoeken zijn grieven op een normale
manier te uiten bil de geeigende'kanalen, zljn
glasbrokken voorraad in de glasbak te deponeren en met
de schroeven en spijkers iets nuttigs te bouwen.
Voor de rest van de bewoners vaÀ het Ramplaankwartier
blijft er helaas niets anders over dan voorzichtigheid te
betrachten als u zich in de Denijs van Hullelaan begeeft
met fiets of auto.

H.J. van der Klip

,';aarde.

De Elswoutslaan werd genoemd naar de 17e eeuwse
lustplaats Elswout die naar de stichters aanvankel$k
Molijns- of Marselishofstede heette. Naamgeving bij

nadsbesluit van 22 november 1Bg4.ln het Caert-Boeck
van 1599 komt de weg voor onder de naam Die Neer
Wech.Op de kaarÍ van Piet Wils van 1642 komt de

Elswoutslaan al voor......
ln 1654 verkocht Moulijn

zijn hofstede met b'rjbehorende
gronden aan Gabriel Marselis, Heer van Havrebattegaard,Tjildballe, Kallundborg en Moen, Ridder der

Deense Orde van de Olifant en diplomatiek agent van de
Deense koning Christiaan lV.
(overgenomen uit: Elswout door C.J. Gonnet ín
Jaar-boek Vereniging Haerlem 1933; Bloemendaal,
proeve ener streekgeschiedenis
door Dr. P.Hoekstra, I 947)

Een gebied met zo'n rijke historie moet toch met de
grootste zorg worden omgeven?
ln 1986 werden aan de weilandzijde de mooiste beuken
van de laan geveld. Schitterende bomen met takken die
bt ver over het slootje hingen en menig mooie foto
hebben opgeleverd. De overige beuken aaí de zuidkant
van de Elswoutslaan zijn momenteel nog prachtig en
gezond en dienen gespaard te blijven.
Ondergetekende vezoekt u dan ook vriendelijk, maar
dringend, om wijs en mild te zijn in uw besluit. Laat ons
zuinig zijn op wat wij nog hebben!
Mevrouw W.W.Looman

/

*

Reactie op Het Boek

Mijn complimenten voor het prachtige boek over het
Ramplaankwartier. Op pagina 51 wordt gemeld: ,de
plaats van de wijk zorgvuldig uitgezocht was, niet te
dichtb| de welgestelden van de GemeenÍe". ln het boek
van Jannes de Haan, auteur ,'Villapanden

Bloemendaal",

wordt echter

in

gemeld

dat
landschapsarchitect Springer weigerde mee te werken
aan het ontwerpen van een stadse arbeiderswijk in het
Brouwerskolkpark. Vervolgens is uitgeweken naar deze
lokatie.

Teun Schermerhorn heb ik in april 19g4 geattendeerd op
de heer de Waat Matefijt (85), woonachti§ in de Rijp. Zijh
familie woont reeds vele generaties in de gemeeïte én
zijn oom was wethouder ten tijde van de annexatie. De

grens is lette.rlijk getrokken rond zijn woning nabij de
Hospesbrug/Houtmanpad. Helaas heeft ni; óeen
gelegenheid gemaakt van deze tip. Om de proniotiJvan

het boek te bevorderen wijs ik u graag op het feit dat met
name hoofstuk 3- de Annexatie- ook zeer interessant is
voor de wijken Zijlweg-West, Krim en Oosterduin.
Mogelijk kunnen zij vezocht worden een recensie in de
wijkkrant op te nemen.
G. de Jong, Bloemendaat
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't Wapen van Kennemerland

Ilustiek gelegen

t g:Eiire oud-Hollandse st'eer
J.ttstekende keuken
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Bent u ook al lid van dc club voor gezonde' emakelilkc broodclcn?
Als u dicht rn da buuí van €en van onza Oude Backershuyz€n woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAARLEM
,a,ar, a,(at' e:.1raal 158 arl.ex crolssanlerle
Krilzrnqersi' ^ri' nllsi:hestr 95'(len Spoorlaan
I looqerwoPrdsl':ra1 45 annex crolssanlerle
Schouwlleslaar ,17 annex crolssanler e

ao landslaan 3l ' iVarsstraal I
tlweq 24 annex crorssanler a

' Bakkerslraal

i

6

8

HEEMSTEDE
Binnenweg 140 annex Konditorei restauíant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatwog 85
OVERVEEN:
Nieuwe Diember - Bloemendaalseweg 247

l

Bakxe, Ja: Cer Voorer maan r'a' iiage elers grage Sters
le 'oec aan laie

-Van der \boren. nog een tneetie'
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Tijdens de kerstbomenactie zijn er dit jaar ongeveer 250
kerstbomen ingeleverd. De winnaars van de kerstbomenverloting (met hun lotnummers) waren:
Rogier
6402
Pim
435
Mirjam Hildebrand 6455

Schenk
Dedding

De winnaars hebben alle drie een cadeaubon van

f

10.-

ontvangen.

Het Boek
HERDRUK BOEK RAMPLAANKWARTIER

Harlekinade'96
Donderdag 29 februari komt het poppentheater l,,1ai:reet
Greve naar onze speeltuin en speelt de',,cc,sie -:
"Groene vingers, blauwe ogen". Het verraa gaa: :,=:
een oude vrouw en een jong me sle d e sai-e^ 2..:.^
voor een groentenland, Er rs oo< ?rz. a I = I :
groentenland wil kopen om fabrreken op te .:1,,,,e - 3^
dan... Wilje weten hoe het verhaal verCer gaat? Kc^l :amaar naar de voorstelling dre begint om 14 00 r,u: De

voorstelling is voor kinderen van 4 Um 10 jaar en kost f

5

Algem en e J aa rve rg ade ri n g

22 maart is er om 20.00 uur een algemene
ledenvergadering ín het gebouw van de
speeltuinvereniging Overveen. Alle leden en donateurs

Vrijdag

zijn van harte welkom! Komt allen

I

Palmpasen
Ook dit jaar gaan we weer palmpasenstokken versieren
op zaterdag 30 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Neem zelf
je stok mee en laat je haantje nog maar even thuisliggen.
Prijs: Leden betalen f 2,50 en niet-leden f 5.- Kinderen Vm
5 jaar onder begeleiding van een ouder! Zondag 31 maart
is er weer de traditionele palmpasenoptocht. Kijk voor
meer informatie een week voor aanvang in de wijkkast.
Graag tot ziens in de speeltuin!
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De oplage was 1000 exemplaren, maar binnen één

maand waren alle boeken uitverkocht. De receptie bij De

Bl nkert tennisspeciaalzaak Xander (Ramplaan 50) en
(aooer Robert (Ramplaan 40) hebben het wel geweten!
,i,:^ eg hier ook maar een stapeltje neer...,'
3e :<< g vv,aren de voorintekenaars al verzekerd van een
..?<. -aa. , = e ouurtgenoten en geinteresseerden van
b- :er le ,',.( "ecben soms heel wat moeite moeten
dcen c'n a s-cj :eï exemc aar te bemachtigen... om
u ternd-el;1< te nà;e- :e Kr.gen urtverkochtl Getu"k«lg is er
goed nieuv;st Op I I -o:r-re.t ,s drukkerij Paswerk hard
bezig een herdruK v'ar 250 stuks te realrseren. Bij de
boven-genoemde adressen lggen rntekenii.lsten: zij die
zich inschrijven zUn vezekerd van een exemplaar.
Zodra de uitgave klaar is, wordt dit via de wijkkast
bekend gemaakt (tegenover de Dekamarkt).
Rest ons, samenstellers van Het Boek nog één zin, en
wel uit de grond van ons hart Xander. Robert en De

Blinkert: Bedankt!

Annelies, lrv, Janno en Johan.

Aanvullingen
op het Boek:
Het kon natuurlijk niet uitblijven; sommige zinsneden uít
het Boek hebben een aanvulling nodig. Dit kan een fout
betreffen, maar ook een aanvulling op ontbrekende
gegevens of een kanttekening bij bepaalde uitspraken.
Wij vragen u met klem dit aan ons door te geven.
ln de volgende wijkkrant willen wij één compact artikel
wijden aan het Boek, rnet alle op- en aanmerkingen die u
ons gaat verstrekken. Alle bezittters kunnen deze pagina
(eventueel) dan toevoegen aan hun eigen exemplaar.Het
gaat ons niet alleen om de "grote" zaken, maar óók om
details, zols huisnummers, jaartallen, namen...immers,
het is een boek vóór de buurt dóór de buurt. U kunt ons
een (piepklein) briefje sturen of een groot artikel, u kunt
bellen of ons persoonlijk aanspreken" Wij wachten erop!
(adressen

voorin)

Annelies Homburg
Jacqueline Moerkerk

o
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Bod van Bewoners/Eigena,ren op
Tuinen Achter Bloemvel d I a a n

E
Nadat de gemeente vorig jaar aan alle bewc-e's 3 -::raren

een schriftelijk koopvoorstel had gedaan vc:' := :utnen
achter de Bloemveldlaan, ontstond twijfel e: .:-,',arring
onder alle betrokkenen. ln het koopvoorstel werce^ i^tmers
prijzen genoemd van gemiddeld ca. f 300,- per r2 Een

AANTUELDING

NIEUWE LEERLINGEN
SCHOOL JAAR 1996/1997

7

veel te hoge (netjes gezegd) prijs voor tuingrondl

Onder het motto "doet u het of doet u het niet stelden
enige bewoners met spoed een mini-enquète op en
bezorgden deze huis aan huis. Doel was enige lijn te
brengen in het standpunt van bewonersieigenaren.

Als U Uw kind dat 4 iaar wordt tussen 1 oktober 1996 en
1 oktober 1997, wilt aanmelden voor de Beatrixschool in
het Ramplaankwartier, moet U dat voor maaÉ í996
doen. lnmiddels zijn er voor deze leeftijdsgroep meer dan
30 aanmeldingen. Dat betekent, dat we waarschijnlijk

Gelukkig werd de waarde van een gemeenschappelijke
actie ingezien en werd een gesprek aangevraagd met de
verantwoordelij ke weth o u der van Ruimtelijke Ontwikkelin g
en Grondzaken, de heer drs. P.H. Schouten. Het gesprek
vond plaats op vrijdag 24 november 1995 en kreeg voor de
bewoners/eigenaren brygestaan door een makelaartaxateur en een kandidaat-notaris, een verrassende

kinderen uit ons voedingsgebied (Ramplaankwartier, Jan

wending.
De koopvoorstelLen werden ingetrokken en de bewoners
werd gevraagd ze f een bod uit te brengen. Daarbij zou aan
viervoorwaarden moeten worden voldaan: 1)het bod moet
reëel zijn, 2) het bod moet goed onderbouwd zijn, 3) het
bod moet breed i'aantal) gedragen worden door de

I

kinderen die het verst weg wonen, zullen moeten
afwijzen, als er nog meer aanmeldingen komen van

van Galenbuurt, Krokusstraat tm Theemsplein). Na 1
maart 1996 kunnen we voor deze kinderen geen plek
meer garanderen.

Jan van Leeuwen
directeu r Beatrixschool
Hinkertpad 3

ii.

2015 EX Haarlem

524.2255

bewonersieigenaren en 4) het bod moet schriftelijk voor 1
februari '1996 brl de gemeente ziln ingedtend.
ln december '1 395 oespraken de bewoners/eigenaren in
de
een gezamenl rke c leenkomst
nieuwste ontwik<e ngen
Er werd besloien een deskundige taxatie van de afzonderlijke tuinen te aten uitvoeren door drie onafhankelijke
makelaars vraarbl makelaar Geert Kok van makelaarskantoor Kok Makelaardij uit Overveen voor de coÖrdinatie
zorgde Kandidaat-notaris Jaap Stuijt neemt de juridische
kant van de zaak voor zijn rekening.
Op het gebied van organisatie en informatievooziening
kunnen de bewoners/eigenaren tn een tweede
definitief
gezamenlrlke vergadering
beslissen over het uitbrengen van het boo voor hun tuin.

Van de 33 tuinen hebben uiteindelijk

30

bewoners/eigenaren te kennen gegeven tot koop te willen
overgaan op basis van en overeenkomstig de uitgebrachte
taxaties.

Door de bewonersvertegenwoordiging z1n alle gegevens
urtgewerkt en in een "rapport" aan alle door de gemeente

gestelde voorwaarden

te

hebben voldaan, wordt

r.net

vertrouwen een passende reactie van de zi.1de van de
gemeente tegemoet gezien.
ln de volgende wijkkrant hopen wij u te kunnen me den dat
het uiteindelijke gezamenlijke doel - en niet alleen van de

genoemde bewoners/eigenaren

-

bereikt

za

zijn'.

Elswoutlaan groen!
Bewon e rsve rTeg e nwoo rd i g i ng,

Bloemveldlaan 5 t/m 67 en Oost Tuindorpslaan 16
Families van Daelen, Moefuerk & Ramakers
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De Blinkert viert feest!

"

524.8324

:e ,i,

Vgrzoek u :

,1Fr

:Z-:'": - : ':.: _-:=r tn prinCipe maandag en
-j:=^ u (mei het oog op
donde':': t:::_:
zwerl,,- -:: -: - : : . z-.--^el dozen plat te rïaf"h
en oC. - _: _-:-:- :: deponeren.De direct
OmWo':-::- - :-' :-. :,-:eerdankbaafZljn.
Een f,,,:=:= ::
-, ,,-=-:: <laCht iS dat fOlemmerS
na leg -: : : .:
_:-.1. e.st te lang buiten blijven
De Ouc

De Blinkert viert feest... en wàt voor een feest! ln feite
betreft het een dubbel feest: de Stichting bestaat 40 jaar,
de nreuwbouw 12,,/,jaar. Mevrouw Van-Gendt, Oirectrice,
heeft samen met haar medewerkers een buitengewoon
originele_vorm gevonden om dit heugelijke feit iorm te

geven Elke nraand wordt ,, een sfukje" gevierd. De
feestcommissie verzorgt een jubileumkrant_in_
afleveringen, waarin steeds een periodó uit de historie

wordt besproken Of zoals zij zeif schrijft:

ledere maand ontvangt u van ons een schrijven.
Hoe het vertopen is
en waarom wi1 mochten bl|ven.
Houdt u ze allemaal bij elkaar.
Dan heeft u een leuk boekje aan het einde
van ons feestjaar!

_

staan

witt -

dezet:z
erger'

I

..' :enken en uw rolemmer
::: : - - -- -.:-- l:k dit voorkomt heel veel

-<

ledere maand feest -u mag hier niets van mlssen.

Enquëte

í

-iÍr,r,

,,i= i :J /l,.rl; ;Xjji,rdr#

Verklappen doen wij nog niet;
het blijft even gissen.
Slagen zal het zeker wel
Met uw aanwezigheid- muziek en spel.

Ecc,Tearn Steunpunt Haarlem
va.=-.: : -,'::- -: . : -, *22-. zUllen een aantal MEAO_
sLL-: : :: _-,:-_-:. -:-l3t ln een gedeelteVan het
D^---xa-:.:-.
i-:
t:=^ Zt) in OpdfaCht Van het
\/^-^i
a*,

a-----

Fn^-::-

-

:-:

-

-

-

rJU, _-= : :=I-'ta ^ -

zullen vfagen

=^t_e:e
wC'::- :-"-:- -r' - :_.-erdelijk
huishOuden en de
;^+^-- :'- : :: ::.:-:^etd met gn
lnl?-a:::
intefgsSg in het
tr^^-^
_s
wordt u gevraagd of u
:^.:-::.=a:sie
-=- _ --,,. .:e.Chte
oea-:.:'= -,_,_---=
aktieS Om de WOOn_
-:
en --_-::
:_-_-:- .: ler duuzameren prettiger
geSteld

ln de eerste aflevering staat o.a. vermeld, dat de huurprijs
van. de woningen van de bejaarden (besproken in de
raadsvergadering van i6 september 1953) vermoedelijk
f 5,75 per week gaat bedragen...
Hoezeer een en ander heeft uitgepakt, en hoe de stand

van zaken op dit moment is, zal mevrouw Van Gendt in
de volgende wijkkrant uitgebreid toelichten. Wij houden u
op de hoogte van de feestelijkhedenl

te r--=.:- -:' -1 -=:::. ,.,:-r.;a"àrO* in samenspraak
tlre. r= | ''.=: -: : _l:-:a-:_ er ZiCh legitimeren alSZij

U

::-=-=-=-

-

_:-^ la: _

alS WijkbeWOner,

o

Vrienden van de Blinkert

UW

: : :-eam Steunpunt Haarlem,
. : se a rie Bras, coördinator
1,4

Activiteiten
Dinsdag
Dinsdag
ltlaandag
Woensdag
Kovican
Dinsdag

27 februari
27 februari
4 maart
14 maart

10.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Modeshow
Ensemble Musica
Kaarten VSB
Zanggroep

í9 maart

20.00 uur

Zaterdag

Toneelgroep Ona

23 maaÉ

Dinsdag

9 april

20.00 uur

Maandag
Dinsdag

15 april

20.00 uur

23 april

19.30 uur

Toneelgroep
Hillegom
Kaarten VSB
Breedbeeld over
lsrael

Braderie

UNIE INKOOP

Texaco SelÍservlce Statlon
ïEXACO

W. G. POTZE
Vlaamceweg

I

COMBINATIE
HAARTEM BV

2. 20Í5 OA Hrrrlm

Tel.023-244089

lulianalaan 108, 2051 lV 0verveen
Tel (023) 27 18

li

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

AL MEER DAN 15.OOO GEZINNEN

PROFITEBEN
REEDS VAN BET I] i C.-KORTINGSPASJE MET DEZE
PAS KAN MEN IN,IÀ/EBS TEGEN 1O% KOFÏING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEM E.O. VOORDELIG INKO.
PEN DOEN IEDEB KWARTAAL KRIJGEN DE LEDEN
HET U.I.C- N]EL','y'S THUISGESTUURD BOORDEVOL
INFORMATIE ]"'EB BESTAANDE EN NIEUWE
ADRESSEN

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Whercver you go,
go Texaco

ALS U OOK L]D .,',' .-'/JCRDEN, STUUB DAN ONDERSTAANDE BON \, EIri ENVELOPPE (ZONDEB POST_
ZEGEL) NAAA *ET ANTWOOBDNUMMEB EN U

KRIJGT PEF OI,.'GÀÀI.IDE BEBICHT DE JAARCON.

THIBUTIE IS SLEC--S

RanDraa. 24a

drts.....................

\Y'rl

hebben dage rlks e-rE 3abredingen rn bloemen
bloerende en groene plants^
Wi1

Wij zijn gespecialtseerd

rn

hydro cn kentoorbcplanting
en doen het onderhoud

van luin groenvoozienrng.

f,

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

o

Wij hebben de allemreuwste
bestratingsmateria len

o

Wi, geven gralis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR,

dat staar voor
klantvriendelijkheid en kreatieÍ
zaken doen.
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G/, raaíeTeleíoon An . 2A y ea

Wij maken dagelijks bloemstuk
jes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wi1 gratis.

*
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Unie Inkoop Combinatie
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Aannemers van onderhoudsvt'erk

HAARLEM 023-317644

gru§ffieS§trffi

Mffi%-

0udo re4
Steunpu nt Ouderen Zuid-West
an 6a*an de Bruynstraat 2/ (hoek Westergracht)
532.4261

Uitbere d ng 'Open Eettafel,,
OelggEíÍre-l un deelt919len aan de,,open eettafel,,op
- Estdag uan 12.15 uur tot 14.00 uur
uan 12.15 uur tot 14.00 uur
: t:- s e: een keuze uit twee menu's.

-rlsdag
.:,

:- :: zondag van de maand; het
-:=- ,:I 1100 uurtot 16.00 uur. Vanaf
:? vrijdag bij! Eveneens "Open
-_2.ee:= ":
_
,,' ::: 4 00 uur.
: : _ : - :. - l:-ie dagen een warme maaltijd
s:-aD van anderen, daarna wat
Y-" ; --^--- ::- :;_.
::l:
3e omgeving.Er zijn gastvrouwen
).^ ^- __ .:-,:-:- U kunt zic h I dag van tevoren
Ste_ _,
IY = -

'l

it_-

Oproep aan Vrijwilligers
op het steunpunt staat artijd de koffie kraar en er heerst
een gezellige huiskamersfeer. Daar zorgen onze gast_

vrouwen voor. Voor ouderen díe haast niàt
meer

oeïèïr

,oói een vriend_
-(oo[
!itJ,or"!,.. zorgen vrijwilligsters
in
het
Ramptaanr.wartià,1.
:?I?pfII
lyls§1oex
Ars
u oaar ook
aan mee zou willen werken of iets meér
van zou willen weten, kunt u zich opgeven bij
het

steunpunt. U kunt ook langs komen, ur"gën naar
Mieneke
e-'
\Mering of Ans

Wessel.

532.4261

-

,=- -r -,:r'1 000uur.
Er agr ' M Inclusief voor- en nagerecht. Als u
staa Er: gebruik te maken van het openbaar

:r *r seryice-taxi, kunnen we in overleg naar
orf,ssr.g zceken. Het steunpunt heeft- een
sdens ,ar vrijwilligers, die u tegen een kleine
Ve:::=: -. -: -: .- :- ,,,eer thUisbfengen

Het Rode Kruis
AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN

r\
IT

Vakantieprojeken 1996
Evenals in voorgaande jaren gaat',Het Nederlandse Rode
Kruis" weer vakanties organisèren voor gehandicapten en

chronisch zieken, die niet (meer) zelfstandig op jakantià
kunnen.
!*ir

\

Om zoveel mogelijk van deze mensen van een vakantie te
kunnen laten ge-nieten, vezoeken wij u hierbij ons te willen
helpen.met.het "opsporen" van deze mensen. Velen zijn bij
ons bekend, maar een groot aantal is niet bekend mét Oé
mogelijkheden die het Rode Kruis op dit gebied voor hen
kan realiseren.
Ondanks gevoerde akties en publiciteit die hieraan besteed
is, ontbreken nog veel namen en adressen van mensen die
misschien wel graag van de genoemde vakanties zouden
willen genieten.

Zijn er in uw buurt mensen die volgens u hiervoor in
u die dan met ons in contact
brengen? Bij voorbaat dank voor uw gewaardeerde

aanmerking komen, wilt
medewerking,

F.de Vies-Blok, leidster welfare, 527lM74
lè

t-

Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.

,JËÈh',,

,*-

flh'.,"";':

De ene keer heb je geld over, c1e andere keer heb 1e geld no
niet moerlijk over.

wij

., ttnnraal. De VSB

zoeken niet naar rede nen om u een lening te *-eir-

llanl doet

VSB.EANK
Door kom ie verder mee,
Ramplaan 36, 2015
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GX Haarle:--
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Voor beter beeld en geluid... Reporotie en verkoop
teidsevoort I30 - Hoorlem
Ïel. 023 - 32 31 8l Per t0.t0.'e5: (01il i32 3/ B/
[or 023 - 34 00 03 pu to.to.,ys: fi23) 531 00 0i
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VOOR EEN DESKUNDIG AAÀJKOOP-ADVIES

Gazelle

EN 1oc?o SERV|CE,

RoLLIID

MEER DAN HALVE E[tJll/ FIETSEN-VAXKENNTS
o REPARATIES
e ALLE MATEN BAT,JDEN

.

.

ONDERDELEN

TOiEEHOREN
c>ok voor olle soorten phrlips gloeilompcn,
T L burzen cn slcktro-moterrool

A G DE HAAS
14

daar

'::,,qeli1khrden ont u die te geven

RAÀ/PLAAN

46

TEL 24 05 53

Gemeente

m
, Afce :g Rerniging

*
Gooi restanten kca nooit bíj elkaar.
*
Breng het attijd zoveet ,ogót1t iÀ Je oriqinete

verpakking naar de Chemokar.

-

'Als dat niet kan, bied het huishoudelr.lk
chemisch

atuat

dan altijd aan in goed geslotén
fotten of flessen.
]- lermgl$ op de verpar<xi-ng weïte sài eínr zit
Lege DItt(Ken en plastic verpakkingen
zryn geen kca en
hoeft u dus niet in te tevere-n OU óó önemokar.

De-belangrijkste spelregel is echter dat
u de schadelijke

stoffen.aileen mag aandieden arJ àË

Afvalwi.lzer hurs aan huis
--=:= :,:: ,,,:;3- ,'ai 'l gg6 heeft de gemeente de
Afua',,, -=- '-=: ,,,=:- ^ .-ze wijk verspreid. Voor velen
van c-s : :: -',;,,,.::- -mtddels een vertrOuwde hulp in
het.- s-:-l:- ::,,,:-1.^ Evenals op de Afualwilzer tbSS
ln de

'-a--et. e over het aanbieden van afual
= . _: l:
op oa:: --,=,, ::' ,3-. ed de weken van het ophalen
van :: --:=-:=. =- l3 grilze rolemmer, de data, tijden en
halre: :::=: - .=- := liemokar in onze wi}<, Oefàngri;ke
+^l^a^ rere-::--_--:-: =- adreSsen vOor het inlevefen van
il^ll^--r€ : -----: - ---- ^: r^ =^ ^Og Veel meef.
=-,
^+^^.
sraa: -

-

cr,"Àra

de hatte
staat. Laat de stoffen dus niet onoàÀààià
acntài n,t a'e
bij

halteplaats. Kinderen en dieren runÀen
àrmee gaan spelen

en dat is gevaarlijk.

Afu alwijzer

n i et o nfuan

gen ?

Al deze informatie kunt u. terugvinden in de
Afualwijzer. Als
u, de Atuatwijzer 1996 niet oàtvangàn
f,""ft,

kunt u deze

1.19q ,opvrasen
gemeente,
telefoon

ltt _a."- afdetin! É"iiging
Sí9.0139.

van

Uw mede,+, erki ng belangrijk
WAAR BLIJ;T UW

W; s:-:::- :-s ai,,,al goed. Dat bewijst het blijvende
sucl:s ,.' -= lr=nokar en de onlangs door de gemeente
gei:-:=- J -- clsenquète Ruim g2 proceni van de
Ll--t-tac'

=- -=-: ,,,::n: rn een huishouden

- --:-'St^
):::
bewoners me: -3: -

\,Vat gebeud

met het

dat gebruik maakt

vai' :; ::s::r =n 82 procent in een huishouden dat
§e:-_. ''=.,' ,,a. de papierbak. De meest genoemde
re:=^ :-. l==- :ap erbak te gebruiken is, dat het oud
pap i- -.=- ::.
crganisatie gaat. Van Haarlemse
h.--|L s' -,-=-5 I = eer qroenbak hebben, maakt g0% OOk
gebr-, ,.' := :=- Ongeveer BS% van de Haarlemmers

die ke

CHEIUIISCH AFVAT?

t<rol heeft, levert dit in op de juiste

plaats D= -:3-:3-:e Haarlem is blf met
^ze:
medewe.< ^;

deze

tcont de betrokkenheid van onze

er

eigenijk

nlishoude ilk

chemrsch afual

apari heeÍt

dat

u

ingeleverd?

zt

het met de bat-

terrjen,

de

Hoe

de verf en

kwrkthermometer?

Eerst wordt er gekeken
wat nog bruikbaar is Het
lood en de kunststoffen uit oude accu,s bij-

voorbeeid. Die worden

er dan ook uit,

gehaald. Verfblikken worden

zorgvuldig

Houd klein chemisch afual apart

schoongemaakt en omgesmolten tot n euw
blik. Uit de aÍgedankte spaarlampen gaan het
gras en oe metalen een rieuw ieven lege-

Klein chemisch afual (kcat s een gevaarlijke afualstof voor
het milieu. Daarom is het hee belangrijk dat u dit afual

teruggewonnen en hergebruikt. En ook uit
lege batlerijen is toch nog heel wat te halen.
lngezamelde batterijen worden niet langer

e,

gescheiden aanlevert. Er is een teken waàraan u chemisch

afual gemakkelijk kunt herkennen Dit teken staat op alle
huishoudelijke producten die na gebruik br1 het kca horen.

Als u dit teken ziet, dan wil dat zeggen Dit product hoort bij
het klein chemisch afual, houd het apart Lever het in br1 hei
kca-depot van de afdeling Reiniging aan de OuOewe5j, O1
de aangesloten winkeliers of de Chemokar.

Chemokar
De chemokar kcmt net als vorig jaar, in alle wijken vier
keer per jaar r,,vee keer op donderdag en twee keer op
zaterdag De ttlcen en halteplaatsen van de Chemokar zrln
voor onze w 1k Data do 21 maart, za.15 juni, do.3 oktober,
2a.14 decerrbe. T : 13 00 - 13.30 uur hoek Ramplaan en

moet. Het kwik uit kwikthermometers worclt

meer opgeslagen, maar in het buitenland verwerkt.

Het huishoudelijk chemisch afual waarvan
niets meer te gebruiken valt wordt verbrand,
ln principe gebeurl dat in een spectale oven.
Daarin is de temperatuur zó hoog, dat prak
tisch alle schadelijke stoffen worden vernietigd,

Het loont dus zonder meer de moette

om

huishoudelijk chemisch atual apart te houden.
Let op het speciale teken voor chemisch afual
op produkten of de verpakking ervan.
Haal de gratls folder "Het teken voor huishoude ijk
chem sch afual' ln huis. Schrijí naar distribulecentrum
VBOI\4, antwoordnummer I O l 03, 27 AA VB Zoetermeer
(geen postzege nodg). Of betA79 449449.

Rollandslaan

Spe/regels
De chauffeur van de Chemokar kan het Klein Chemisch
Afual alleen meenemen als u zich aan een aantal regels
houdt. Deze regels z|n
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Te huur
vakantiewoning
Ardennen (Durbuy)
in park met tennisbaan
en overdekt zwembad.

a

t,

Pr4s voor/naserzoen:
lang weekend of mid-

week/175,-;week f325,
Informatie H. Korvins
Tel.: C23-5243769.

è-..__

241.258
alB,::aar ten

i 9, 2 C l5

.f

Orchidee Haar ern BV
ROCKAERTSHOF HAARLE

IVl

BockaerlslroÍ 50A

Wilt u een lang houdbaar b c,e-:t i -=: Bestel dan een stukje met een CRC'-, IEE

2()15 [D Haar(:r'r
T(rl (za.rkr 0;!3 2,14?,21)

Prijzen vanaf f. 8,50

Cursussen, lezingen
en workshops in:

Centrum voor volwossenene: - :
kunst en culfuur

:. a

t,

o

- kreotiviteit

tolen
- lnformotico
- bridge

ó

-

I

VOLKSUNIVERSITEIT HAAR

[-E

l- I -

N,,I
-I

en verder:
- relzen
- cursussen

voor klnderen

I

l- !- *,**,,

- Iv

Leidsevoort 220
Hoorlem

a
l

=

C. den Hollander
Schilderwerken b.v.
Haarlem 023 356812
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Gemeente Haarlem
Natuur en Milieu

Voor meer informatie over het kappen, snoeien of

Onze bornen krijgen jaarlijkse opknapbeuÉ
Medewerkers van de afueiing Natuur en Landsch
ao ziin
weer begonnefl rnet de jaarlijkse opknapbeurt ,;; ;;
Haarlemse bonen lederiaar kí1gen de Haarlemse
nomàn
in de winErmaanden een grote onderhoudsbeurt.
De
bomen en stuuiken worden-daÀ gesnoeid en uitgeounà.
óà
medqrerkers van de afdetins Natuur
i"nà.ir,à[
behandebn tijdens deze period! ook zoveel
"n ,ogàfu[ àE
klachbn over bomen die het zonlicht of het- ,1.i"f,t

belemneren

Betervoor de bomen en struiken
Veel

-:-s:^

, ^den het jammerdatdiegrote, volle

bomen
of si--.:- -gekort of kaalgemaakt rïrorden. Door
Oe
bonre- :: :^13 en en uit te dunnen, voorkomt Oe gemeeniÀ

ech:e' :=: :3 .irnen of.struiken te dicht op elkaai groeien'. ::-:: begroeiing belemmert de groei 'van de
!e.

Dorr:'. -r:-__ /en of planten waardoor ze er lelrlk urt gaan
ziet a' ::'s afsteryen. Ook moeten zo nu en dan oude
zie<e ::-e^ paats maken voor nieuwe bomen. De
geirs:^:: siceit de struiken en beplanting laag om te
voc./l*3- iat er onveilige plekken ontstaan-ofaf dat
er

on!,e

:.

,

e-<eerssituaties ontstaan.

De meeste v,,erkzaanrheden moeten de medewerkers met
een motozaag uitvoeren. Deze zaag maakt veel lawaai en

sommige mensen een beeld van onnodige
vernieling op De medewerkers van de afdeling ruatuui éÀ
Landschap werken echter heet zorgvutdig. 2e
=oigà,
eryoor dat de bomen en struiken niet ónnodr.g beschadigd
worden maar dat ze juist sneller en béter kunnén
doorgroeien. De bodemheesters (de lage struiken die
meestal in de middenberm van de weg staan) worden
..br1

machinaal ingekort. Dit inkorten gebeurt jàadijks, ómdat de

stru jken binnen een jaar weer op de ouOé tengte zijn.
Bij de

overige struiken verwijderen medewerkers vàn Oe,afdeiing
Natuur en Landschap de oude takken. Sommige struikei

dunnen ze

u

t

om de groei van deze struilien en

uitdunnen van bomen of struiken kunt u'contact opnemen
met de Groenraadsman van de gemeente, tel. O2b_ S2S2
581. De Groenraadsman heeft ledere woensOagmiaààj
van 14.00 tot 16.00 uur spreekuur. U kunt natuïrli;f< àË
medewerkers tijdens hun werk in het groen aanspreken.

lr

Mooi Zo, Goed Zo

ln Haarlem is per 1 junij.t. het project Mooi
Zo,
bij de_Vrijwiiligerscentraie Haarlem gestart. Goed Zo
Het project
Mooi Zo, Goed Zo is gericht op ,erOeïering
van de teeÍbaarheíd ín woon- en leefomgeving. Hàt gaat
om ideëen
van groepen bewoners om hun woon_
o1 teeromgeuiÀg
gezelliger, veiliger, schoner, rustiger,
aangenamer of leuker
te maken.

MooiZo, Goed Zo hetpt bijde uitvoering
en stett middelen
ter beschikking. Dit kunnen materialenïf
beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven.
"pprrutrririjn,

Ook kan het
om menskracht gaan: de desfundigheid
van een

vakkrachr uit her oóori;rsrevàn

;i;"

;;;à, van leerlingen

uit het technisch onderwijs, ats stage_opJracht.

Het projectblreau l,/ooi Zo, Goed Zo
wil bewoners stimu_
leren om zeif leuke en goede ideëen,
initiatieven te
-*oonomgeving
bedenken voor verbetering" van nun

De aanpak

roept

Meer informatie

de

onderliggende beplanting te bevorderen. Verder waken de
medewerkers ,,,an de afdeling Natuur en Landsch"p ,oói
de ze_er besmetle j<e epziektè Ziekebomen worden direct
verwijderd

Ecologisch beheer
De afdeling Natuur e" Landschao beheert het Haarlemse
groen ecologisch Dat beteken: dat de gemeente de vrije
natuur meer haar gang laat gaan Medlwerkers uan de
afdeling Natuur en Landschào gebruiken in tret gr;À
voornamelijk planten en bomen dre ook in de Ëtuur
voorkomen en in deze streek thurshoren Zo friygen wà in
Haarlem een stukje natuur in de stad SchuilpËats"n
broedplaatsen voor vogels en kleinere dieren worden "n
in
stand gehouden en waar nodig ook aangelegd.

en
roept hen op om deze ideèàn in te
dienen.
De vier belangrijkste voorraarden
voor deelname zijn:
Het initiatief komt vanuit de bewoners
zelf
De uituoering is kleinschalig zowel
in omvang
als financieel
De bewoners participeren in de uitvoering
van het initiatief
Het resultaat is zichtbaar en tastbaar
voor
de bewoners.

.
.

.

.

Wat betreft

de Íinanciile..kleinschaligheid van de
uitvoering
wordt - ter indicatie _ uitgegaan va"n
bedràgen tussen de
500 en 5000 gurden. oii t<innen oe t<ostàn

voor materi-

zUn, die vervotgens mogetijk in natura
ter beschikking
3f3n

worden gesteld.

Het projectbureau Mooi Zo, Goed Zo
toetst de aanvragen
gn gaat bij goedkeuring op zoek naar middelen om
ïet
idee te realiseren. ln heiHaartems
OagOtaO verschijnt een
vaste Mooi Zo, Goed Zo_rubriek. Met
de gemeent Haar
lem vindt afstemminq ptaats over initialÉÈn
vanuit wijk-

en buurtbewoners.

lnitiatieven kunnen het gehele jaar
door ingediend

worden
bij het projectbureau Mooi Zo, Goed iË.
vensen ,et

leuke ideeïn voor Mooi Zo, Goed Zo
t<unÀen beilen voor
meer informatie en voor een aanvraagformulier. projectbureau Mooi Zo, Goed Zo - Haarlem,"p7,

trale, te|.531.4862 op werkdagen
tussen

vril*itt"rscen-

i.t en t6 uur.
17
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LoocJ ert ztnkwerken
D akbedekkrngen
akrsolaties

Gas en waterrnstallatres
[er'l,ale verwarmtng
!roiel ngen / cntstop§ingen
Cornplete badkamer èn

:.i'iJU .., i l, ,I , tr-: ,,
i:csrrietii;..i

kenverbouwrngen
Schoonmaken en
onderhoud c v rnstallatres,
keLt

6roglrt ril-p.ííumÍb

gaslraarden borlers,
getsers

ed

ts

Geen rrX[r lkOslen
\,/raaq

,,

BAKKER
8 r+qlnd.i.lrcwcg

Dlrlvend oíe(e

rianl«ansanío

tussen zr;lreg en v h marinehospitaal
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Loodgieters - en installatiebedrijf
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Pttzzelen

Vind je dit eigenlijk maar malle
teteningetjes! Nou, daar heb je ook wel
getijk in. Want je moet alle plàatjes
eerst op de zwa,rte lijnen uitknippen en
daarna kun j e fij n gaa,n p:uzzeten_ ats
;e
het goed doet, staan er opeens twee
vriendjes naast elkaar.

w,
1

a

,
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t

l

tekening. : Mat Rij nders
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€\> ^/ NS Reisburo

Wij denken maar aan één ding..o.
Vakantie!
\
j

uur
0 uur

€\)./NS
De

t

Reisburo. Daar boek je de hele wereld!
zaok von vertrotlwen

Tennissgn doe
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C.STAPEL
>>ELEKTROTECTTNTEK<<
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Licht- kracht- beveiliginus- en
noodstroominstallatieí "
Meet- resel- hesturinm- en

Leendert Meeszstraat 106

geluidsteïhniek

2015 JT Haarlem

Beparatitx- hmingoed- witgoed

TeL 023-524 50 14

Panr:cl- en kastbouw

Fax.023-524 50
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Elektronika
Àarding
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