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'Kraantje Lek", in de tijd toen een plaats waar men zich ontspande nog als

uitspanning werd aangeduid. Ontspannen werd in die tijd meestal nog voorafgelaan
door het uitspannen van de paarden. Ook in de eerste jaren van deze eeuw was
Kraantje Lek onmiskenbaar een trekpleister. Schoolreisjes zie je er tegenwoordig niet
veel meer, maar de holle boom en de speeltuin waren vroeger een vast reisdoel in de
programma's van veel onderwijzers. Dat Kraantje Lek zijn reputatie van
pannekoekenhuis niet van gisteren en ook niet ten oniechte heeft, blijkt wel
uit het
bordje op de boom met de aankondiging dat er flensjes te koop zijn.
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Nu ook: Bollandalaan 33

Nleuwe DJember, Bloemendaalseweg 247
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Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike broodelers?
Als U dicht in de buurt van één van onze Oude Backershuyz.,y woont
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HAARLEM:

Gen. Cron!óstr 1S8 annex croissant6rie
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan
Hoogenroerdststr 45 annex croissanterie
Grote Houlstr 167 annex croissanterie,
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Kondiorei Íesilaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85
ZANDVOORT:

I

Tolweg 6
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WELKE CAMGORDER U OOK KIEST
WIJ LEYEREN YOOR EEN SPORTIEYE PRIJS
Blj radio Korrekt vindt u een ruime kollektie topmerken en een goede voorlichting bij het maken van een
keuze.
Ook met andere beeld- en geluidsapparaten is Korrekt vaak goedkoper.
Maar van een goede service kunt u altijd op aan, al
bijna 30 jaar. Directe levering. gratrs plaatsen en instellen van de gekochte apparatuur is vanzelÍspre-

vldèo 8

kend. Onze eigen technische drenst staat voor u
klaar om de apparatuur in optrmale conditie te houden.

Voor beter beeld
en gelltid...
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I(ORÍTEKT

LEIDSEVAART 130 (achter de schouwburg) HAARLEM TEL: 023-323787
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Zaterdag

I september

1990

Verki ezingen voor nieuwe wijkraad
Dit is de laatste krant voor de vakantieperiode. Het is ook de laatste gewone krant voor

de verkiezingen van I september. Eind augustus zal de volgende aflevering
verschijnen. Die zal voor een groot deel aan de verkiezingen zijn gewijd. A.lle

stemgerechtigde inwoners van her Ramplaankwartier zullen in september hun stem
kunnen uitbrengen vóór of tegen de groep, die zich als nieuwe raad kandidaat'zal
stellen. De gang van zaken maakt het mogelijk om tegenkandidaten te stellen, het is
dus niet uitgesloten dat verschillende groepen om de verkiezing zullen strijden. ln de
volgende krant zal de aanstaande raad zich voorstellen en een overzicht geven van
hetgeen ze denkt te doen om de belangen van onze buurt zo goed mogelijk te
verdedigen. HdN
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een Tegen-kandidaatgroep aan de verkiezing mee te doen,

leest

u de

regels 'dan goed door, dat voorkomt

teleu rstellingen.

Uit het wijkraadsreglement:
Verkiezingen (4)
(4.1) De wijkraad wordt verkozen door middel van algeftene
verkiezingen waarbij alle inwoners die op 31 december
1990 18 jaar oÍ ouder zijn, in de getegenheid gestetd
worden hun stem uit te brengen. ledereen die aan deze
omschrijving voldoet wordt hierbij uitgenodigd zijn oÍ haar
stem uit te brengen op zaterdag 8 september 1990. Men
kan zijn oÍ haar stem uitbrengen tussen 10.00 uur en 16.00

uur in een van de volgende stembureau's:
a: Veaorgingshuis "De Blinkert"
b: Buurtgebouw Croesenstraat
c: bij (oÍ tegenover) de Verenigde Spaarbank, Ramplaan
36.
(4.2) De kandidaatgroep (zie onder S.2) waarop de meeste
stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Er is echter geen
wijkraad gekozen als er meer tegen dan voor stemmen zíjn,
of ,wanneer niet tenminste tien procent van de

stemgerechtigde inwoners een geldige stem heeÍt

§ i':
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ln het reglement van de wijkraad is een uitvoerig hooÍdstuk

opgenomen waarin de gang van zaken voor en tijdens
verkiezingen is geregeld. Daarin staat onder andere dat 6
weken voor de verkiezing de betrefÍende adikelen uit het
reglement in de krant moeten worden gepubliceerd. Wij
hebben hieronder deze artikelen, aangepast aan het lijdstip
van deze verkiezing, opgenomen. Heeft u plannen om met

245744

' i': - :,:: S:aaöank 84.82.63.030
3 -:-u--='Èa'<
5180

uitgebracht-

Kandidaten (5)
(5.1) Alle groepen van en met vijÍ tot en met vijÍtien
stemgerechtigde inwoners zijn tot wijkraad verkiesbaar.
(Stemgerechtigde wijkbewoners kunnen zich als groep
voor de wijkraad verkiesbaar stellen. Een groep bestaat
minimaaluit 5, maximaaluit 15 kandidaten)

vervolg op pagina
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onthoudt één ding
t'oor k*'aliteil haring
naar:
=l.,

Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Cenhale verwarming
Biolenngen
Ccmplete badkamer- en
keukenveöouwingen
Schoonmaken en
c nderhcud c.v. installaties,
gasnaarden, boilers,

l

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan
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Waar rijdt de belbus?
1n 7 ,'8

lOverveen)

I = :: :us bedient de halten van lijn 7 tussen Haarlem station N.S. en het

=.--: aarkrvartier
--=

_''

alsmede de halten van lijn B tussen Vijver en de wester-

z e de plattegrond).

I = := :,rs komt alleen langs de halte als u dat van tevoren aan het NZH-regel-

-:- --- -ebt gemetd (alleen op Haarlem station N.s. komt de belbus altijd).
-- = ,:: s dan ook lexibel.
f

Tel. 2t,233t.,
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3-:epen die zich voor de wijkraad kandidaat willen
moeten dit schriÍtelijk doen en wel voor vrijdag 3
a_ I _ s:_s om 12.00 uur op het stadhuis in Haarlem,
de
-::' ; Springveld, Bureau Wijkraden oÍ bij hett.a.v.
huidige
:::'=ta.aat van de wijkraad.
-: ;'l3pen die zich aldus verkiesbaar gesteld hebben,
- -' - i.tandidaatgroepen.
=
: : 3 ; de kandidaatstelling dienen van ieder lid van de
..- I :aatgroep de volgende op schriÍt gestelde gegevens
: . =' :gd te worden: de naam, het geslacht, net àOies, Oe
:=:::iedatum en een verklaring op de hoogte te zijn van
-:':epaalde in het reglement van de wijkraad
:

:"- :-

-: aankwartier ondertekend door de betrokkene
. - Aile wijkraadsteden en kandidaat_wijkraadsleden
zich middels hun wijkraadslídmaatschap of hun
'::=r:aatstelling
.:-:
.

daarvoor neer bij het in het reglement

Stemmen

bii verkiezingen

(6)

a ' Alie stemgerechtigden krijgen een op naam gestelde
::':.p en een kandidatenlijst. Tegen inlevering van de
::-::p ontvangt men op het op de oproep aangegeven

Men dient machtigingsstemmen samen met de eigen stem
uit te brengen. Men mag zich ten hoogste vijÍ maal laten
machtigen.

Verkiezingsuitslag en Stembureau

(Z)

(7.1) Stembureaus worden vastgesteld door de wijkraad en
bestaan uit tenminste lwee personen van 1g jaar oÍ ouder.

(7.2) De stembussen worden voor de verkiezingen
gesloten door een funktionarís van de Gemeentepoiitie
Haarlem. Deze beheert de sleutels.

(7.3) De genoemde potitieÍunktionaris oÍ diëhs oÍ haar
vervang(st)er opent na sluiting van het stembureau de
stembussen en houdt toezicht op de dírect daarop
volgende telling van de stemmen.
(7.4) De uitslag van de verkiezingen wordt binnen acht en
veertig uur na het beeindigen van de telling schriÍtelijk
bekend gemaakt aan de Haarlemse nieuws- en iníormatiè_
bladen en aan de gemeente.
(7.5) De uitslag van de verkiezingen wordt binnen veertien
dagen na de verkiezingsdag schriftelijk huis aan huis in de
wijk verspreid.

s'.-cureau, een stembiljet waarop iedere kandidaatgroep

;- irn legenstem (tegen het hebben van welke wijkraad
: ^ :ck) als keuzenrcgelijkheid zijn aangegeven.
'
a . Op het stembiljet dient men in het stembureau op de
::-le0even plaats door het geheel oÍ ten dele vullen

:

=

-

van

je aan te geven welke groep de kiezers als wijkraad
dan wel oÍ men tegen een wijkraad is.

. ak

À:-st

: I l,,1en mag een persoon machtigen in zijn of haar naam
'. s:emmen. Deze gemachtigde
dient de oproep van
::l:^e die machtigt op het stembureau te overleggen.

Feestelijkhedeh
Op zaterdag 8 september, de dag van de
wijkraadsverkiezing, zullen er verschillende teut<e aktivitei_
ten in de wijk georganiseerd worden. Onder andere is er
een vrijmarkt voor kinderen. De spulletjes hiervoor kunnen
!u9 al opgespaard worden. Over het verdere programma
berichten wij U in het volgende nummer van de wilt<t<rant.

Ton Rutten

Van de Gemeente:

over Persoonsregistraties
-:

.

-'

r- : , -"
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ledereen weet ervan! lnschrijven bij gemeente,
: n voor een woning, als U lid wordt van een club oÍ
^.rren van een video: altijd weer moet
U zich

: -;'
r:: -' , =^ oÍ Uw persoonlijke

gegevens aÍgeven. Ooit is
- I ='n- .^'J dat gegevens van een persoon bij ongeveer
a: :':t- ende bedrijven en instanties bekend kunnen
r - I.' *:eÍt allerlei gevolgen. Zo weet biivoorbeeld
het
!l;::::' -oeveel gas U verbruikt en oÍ U op tild betaatt.
-{. :: :=-:eente heeÍt veel gegevens over U. Denkt U

-.::' :.^ net bevolkingsregister. En als U zich heeÍt
r,: . : -'. . =:, bij de Dienst Woonruimteverdeling weet
de
;É- ::- : -_:( waar U werkt, hoeveel U verdient.
_

S/ar s de WpR?
iet

goed. De juiste gegevens worden
s niets aan de hand. Maar het kan ook wel
==:^ Ir ivat doet U dan in zo,n geval? Dan is het
, ,,,::i dat U rechten heeÍt. Die rechten, en de

=-:::

:- ..

- :: ^siantie die Uw gegevens beheert, zijn
:: ,',:: Persoonsregistratie (WpR). De WpR wil

I

een zorgvuldige en behoorlijke omgang met persoonsgegevens die zijn oÍ worden vastgelegd in persoons_
registraties.

De Wet Persoonsregistraties, oÍ aÍgekort de WpR, zorgt
ervoor dat Uw persoonlijke gegevens alleen gebruiÉt
worden voor het doel waarvoor ze ziin gevraagd. Dat Uw

gegevens alleen onder ogen komen van de mensen voor

wie ze zijn bestemd. Daarbij geeÍt de wet U het recht om de

over U opgenomen gegevens in te zien, tew verbeteren,
aan te vullen oÍ te venruijderen. Bovendien heeÍt U het recht
na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekl.

De gemeente zal vanaÍ de zomer aktieÍ inwoners
benaderen. Meer inÍormatie over de WpR staat in een

postbus-S1 brochure. Deze brochure is te verkrijgen bij
alle
inschrijfbalies en informatiebalies van Oe gemeénte.

Daarnaasl

is deze

brochure ook

le

verÈrijgen bij

postkantoren en bibliotheken.
Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U contact opnemen
met:

Everdien Gunsing, Bureau Voorlichting Gemeente

Haarlem, tet: 171819.
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Ramptaan weer ProeftLtin"
"

Experiment met Belbus
mei
Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 27

í.

De Belbus'
hebben we er weer een proeÍ bil in onze buurt'
het geringe passagiersaanbod.gedurende de

Vàn*.g"

NZH in overleg
auonOeï en ,on- en teestdagen heeft de
van
een proeí met
doen
het
*.10. iemeente besloten tot
alleen nieuw
niet
is
Dat
B'
7
en
een belÈusliin op onze lilnen
land waar
in
ons
stad
eerste
is
de
uàor Haarre'nr, Haarlem

al
iài"tt t"u.urt. Op het platteland .is .he.t verschijnsel
zal
kom
de bebouwde

Oekendl maar hoe zoiets binnen
aÍwachten' Niet alleen
óàà" iu voor alle instanties nog maar
de klanten van de
voor
íoor instanties is het aÍwachten,
een proeÍ' Het is
ook
duidelijk
het
is
bus, dat ziin wii dus,
op te beilen om
NZH
de
naar
eerst
om
to.Í ..n drempet
gaan
maken' vooral
n.ótg"*oon een rit met de stadsbus te

als die bus er soms uilziet als een laxi Wij hopen dat
niemand deze drempel ook werkelilk als een hindernis
niet
ervaart om met de bus te gaan' Het experiment mag
het
van
service
de
van
vermindering
leiden tot een
openbaar vervoer van en naar onze buurt'

Wethouder Marselie
eerste passagier
Om de belbus oÍÍicieel van start te laten gaan heeÍt onz'
Èuurtgenoot en oud-wiikraadsvoozitter P' Marselie' sind
d
kort wethouder van o.a. Verkeer, in de vroege uren van
vervo€
voor
zich
en
opgebeld
meldpunt
het
eerste
27e als
naar het stationsplein gemeld. De wijkraad was voor dez
gàÉg.nn.iO ook'uitgeàodigd en zo kon het gebeuren di
àe vóormatige en de huidige vootz itter per luxe Belbus o
een ongewoon vroeg uur samen op stap waren'
Bii de tóespraken, die tijdens het Íeesteliik ontbijt na aÍloo
van de rit werden gehouden, kwam meer dan eens aan d
orde dat iedereen verheugd was mel dit initiatieÍ, maar di
het slagen toch vooral van het publiek zou aÍhangen' Als t
niet ge6eld wordt, dan rildt ook de belbus niet' Laat dat nit

voor-niets gezegd ziin: heeÍt u vervoer nodig-, bel
nummer 152-666 en leg uit varrwaar naar waar u will'

da

-7

-+t*

Folder met dienstregeling

belang van onze

:Cereen heeft een Íolder met de dienstregeting in de bus
l:iregen. Niet iedereen
die even duidelijk vinden: Wat
-; precies wel en niet zal
tot de trajekten van de belbus
::,-loort zal nog wel eens tot vragen aanleiding geven. wij
-:bben hier niet de ruimte om onze interpretatie
van de
: enstregeling en de voonaraarden uiteen te zetten. Wi

',,

::

buurt zo goed mogelijk fe kunnen
evalueren. Ats u teteursteltingeí
of ,"if,tï'irist bijzonder
prettige ervaringen met de
be-hus n.Ot, óàfiot schrijÍt u die
ons atsrubtieÍr, dan komen wij wet
oà.ràóàn ren ijs op de
eerstvolgende bespreking over
de proeÍ.
Dus: wílt u met de bus: bel 152G66,
heeft u iets te melden: bel de wiikraad.

en wel graag op de hoogrte blijven van uw ervaringen met

nieuwe regelíng om te zijner lijd de proeÍ
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lnzomelen GFT-qfvql in zeven wiiken
Zeven Haarlemse wijken hebben zich lijdens inspraakavonden aangemeld bii de Gemeentereiniging
Haarlem voor de gescheiden inzameling van groente-, Írult- en tuinaÍval (GFT-aÍval). Het gaat om
Boerhaavewijk, Meerwijk, Molenwijk, Europawijk, Romolenpolder, Zuiderhout, Oosterduin en het

Flamplaankwartier. Ook gaat de zuidelijke kant van het

Houtvaartkwartier

(Thomsonlaan/Stephensonbuurt) meedoen.
Verder wordt er ook in een paar wijken een proeÍ gestart met verzamelcontainers. Dit gebeurt in de oude

Amsterdamsebuurl, lndischebuurt-Noord, Leidsebuurt en in het Bamplaankwartler bij De Blinkert.
Deze wijken stanen in het najaarvan 1990;dit is de eerste Íase. Het is de bedoeling dat eind 1993 in heel
Haarlem het GFT-aÍval gescheiden ingezameld wordt.
Waarom gescheiden inzameling van GFT-aÍval?

Goed milieu en portemonnee!

Atvalp ro b lee m

Composteren heeÍt dus als voordeel dat
AÍval wordt in ons land een steeds groter probleem' De
hoeveelheid huishoudeliik aÍval groeit nog steeds
onrustbarend. Tot nu toe werd het aÍval hoofdzakelilk

je het aÍval

i

!

opnieuw kunt gebruiken. Op die manier blijft er minder aÍval

gestort oÍ veÖrand, maar aan beide venruerkings- methoden
zitten bezwaren.

Storten
Het storten van huishoudelijk aÍval neemt veel ruimte in
beslag. De slortplaatsen raken langzamerhand vol en er is
geen ruimte meer om nieuwe stortplaatsen in te richten.
Daarnaast vraagt storten om extra milieuvoor- zieningen,

omdat andere schadelijke stoÍÍen in de bodem oÍ het
grondwater terechtkomen. De eisen aan deze
milieuvoorzieningen worden steeds strenger. De kosten
hiervoor stijgen sterk met alle gevolgen voor de stortprijs.

ZELF COMPOST
IVIAKEN

AÍvalverbranding
I

Bij aÍvalveóranding is er geen ruirnteprobleem. Daar speelt

echter het probleem dat

er bij

verbranding van

huishoudelijk aíval allerlei schadelijke stoÍÍen vrijkomen
zoals bijvoorbeeld dioxine. Om deze schadelijke stoÍÍen tot
een minimum te beperken, moeten dure voorzieningen
worden getroÍÍen. Ook deze vooaieningen leiden tot-een
sterke verhoging van de verbrandingstarieven.

co

m

postere n

Zowel het stoden als het verbranden van aÍval leiden tot
verspilling van grondstofÍen. In het huishoudeliik aÍvalzitten

over dat verbrand oÍ gestort moel worden. Er komen zö dus
minder schadelijke stoÍÍen vrij en dat is goed voor het

milieu! Maar het heeÍl nog een voordeel: het is ook
goedkoperl Wanl verbranden en storten wordt steeds
duurder, met alle gevolgen voor de afvalstoÍÍenheÍÍing die
betaald moet worden. Als met de huidige manier van
inzamelen wordt doorgegaan, zouden de kosten per
huishouden met ongeveer honderd gulden per jaar stijgen.
Dus daarom wil de gemeente Haarlem overgaan tot het
gescheiden inzamelen van GFT-aÍval.

Wat gaat er gebeuren?

nog veel stoÍÍen die op de een oÍ andere manier waardevol

zijn. Zo bestaat ongeveer de helft van het huishoudelijk

afval uit organische stofÍen, zoals groente-, Íruit- en
tuinatual (GFT-aÍval).

Als dit afval gescheiden wordt ingezameld, kan hiervan op

een makkelijke manier compost gemaakt worden. Deze
compost kan gebruikt worden als bodemveöe- teraar voor
bilvoorbeeld tuinen, parken en landbouw.

Eind april zijn in heel Haarlem inspraakavonden gehouden
over de gescheiden inzameiing van GFT-aÍval. Op deze
avonden was er gelegenheid te reageren op de volgende
voorstellen, De Gemeente- reiniging wil voor GFT-AÍval
gebruik maken van een donkergroene, gesloten rolemmer
van 140 liter voor hulshoudens met een luin. Mensen met
grote tuinen kunnen ook een emmer van Z4O liter krijgen.

I
Voor Ílatbewoners kcmt er een 10-liter emmertje met
deksel. Het is de beCoel ng dat deze emmertjes buiten in
een verzamelconlainer oÍ rn een aantal rolemmers worden
geleegd. De huLdrge grijze rolemmer o{ plastic huisvuilzak
blijÍt voor het overige aÍval. De gemeente wil de ene week

het gewone aÍr'al cphalen en de andere week

Geen vooruitzichten?

Kom nou gauw!

het

GFT-aÍval Het GFT-aÍval vormt ongeveer de helft van het
huisvu il.

Positieve reaktie wijkraden
De wijkraden hebben" positieÍ gereageerd op de
voorstellen. Zij zien wel praktische bezwaren bij de
uitvoering daarvan. Maar er is aÍgesproken dat met de
bewoners en de wijkraden die in de eerste Íase meedoen
de komende tijd bekeken wordt waar zich knelpunten
kunnen voordoen. Geprobeerd wordt om voor ieder
probleem een passende oplossing te vinden.

Komt bil U ook wel eens de gedachte op "Wat zal ik na de
zomer gaan doen?" terwijl je heerlijk aan het relaxen bent in
de vakantietild. Ja? Dan stellen wil de vraag:
Zoekt U een cursus waarna U een kans hebl op een baan?

Dan is het Centrum voor Beroepsorientatie

en

BeroepsbeoeÍening (C.B B.) misschien iets voor U.

Voor wie is het C.B.B.?
Ons Centrum staat open voor vrouwen van

alle

Yvonne Brandenburg, Gemeentereiniging,

nationaliteiten die 18 jaar oÍ ouder zijn, weinig scholing
hebben of een aÍgebroken opleiding en (weer) willen gaan

023-1 801 23

werken.

Voor meer informatie:

Jolanda de Bie, aÍd. voorlichting, 023-171430

Wat doe je op het C.B.B.?
Je begint (meestal) in de basisorsus. Hierin volg je lessen

Nederlands, rekenen en orientatie op beroep en werk. ln
deze orientatieperir:,de heb je een keus gemaakt in welke
richting je verder writ en kunt gaan.

De beroepsrichtingen zijn: ConÍectie, Horeca, Verzorging
oÍ Administratie.

Hoeveel kost een opleiding op het C.B.B.? De cursus is
kosteloos, omdat het Gewestelijk Arbeidsbureau deze
vergoedt.

Hoelang duurt de C B B -periode? AÍhankelijk van de
beroepsrichting en vooropleiding duurt de cursus 6 à 12
maanden. Elke cursus wordt aÍgesloten met een stage en
een sollicitatietraining. Wat moet je doen als je belangstelling hebt? Je kunt teleÍonrsch nadere inÍormatie vragen
oÍ een afspraak maken voor een gesprek. Bel dan nummer
(023)-31 5806 oÍ (023)-31 277
Namens het C.B,B,-team,
Annemieke Muller
C.B.B. Haarlem

1

Buitenrustlaan 9
2012 BL Haarlem

Rampertje
Woningruil
Wie wil er kleiner wonen? lk heb een kleine woning met een
tuintje in Schalkwijk, dicht bij het winkelcentrum en naast de
Plusmarkt. Voorheen woonde ik 50 jaar in Tuindorp. Wie wit
er met mij ruilen? lk heb hier niet de ruimte om mijn hobby's
uit te voeren.
R.L. v.d. Haterd
Warschaustraat 32
2034 VL Haarlem
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Omgoon met dementie
"Als lJw buren het gas aanlaten, gaat
er bij tJ dan een lichtie branden?"

t4.t
.:.

È

Een 40 tal belangstellenden nam de aÍgelopen maanden
viiÍ keer deel aan bovenvermelde cursus over dementie'
Een ziekte, waarmee wii als bewoners van een vergrijsde
wijk in de toekomst steeds vaker direkt oÍ indirekt
geconÍronteerd zullen worden. Niet alleen het ziektebeeld

met zijn symptomen werd belicht, maar bovenal

^,,
ri'1,,

;

D

de

problemen die de omgeving daaÖiiondervindt.
-I{aar
aanleiding van een videofilm, welke de eerste avond
werd verloond, werden onderwerpen behandeld als:

1. Wat is dementie?
2. Wat zijn de symPtomen?

Verzorgingshuis "De Blinkert"

3. De behandeling van de dementie
Aan de hand van een aantal lhema's werd

de
daaropvolgende avonden verder ingegaan op deze ziekte.
Ook de omgang met en de hulpverlening aan
dementerende bejaarden was een avond het onderwerp
van gesprek. Een aantal deelnemers was iuist hier erg in
geinteresseerd, aangezien men reeds in de eigen
omgeving hier direkt mee te maken had. Een compliment is
zeer zeker op zijn plaats voor alle sprekers, die op zeer
verhelderende wijze hun visie gaven op deze ziekte. Voor
mij als leek was het een zeer leerzame interessante cursus.
De cursus werd opgezet door de volgende inslanlies:
- Vezorgingshuis "de Blinkert" (mevr. v. Gendt)
- lnstellingen voor gezinszorg (mevr. A. Planken)
- De heer en mevrouw Oosterhuis
- Verpleeghuis "Overspaarne. (heren J. Houweling en N.

de Boer)

- Riagg-afdeling oudeaorg (mevr. T. Bot)
P.Z. Vogelenzang-aÍd "Duinoord" (Hr. K. Wouters)

Jacqueline Moerkerk.

ln aansluiting op het verslag van mevrouw Moerkerk orer de
kursus die in de Blinkert gehouden is, nog een paar
mededelingen.
Niet allen waren aanwezig op de laatste avond waardoor wij
geen adres van U genoteerd hebben. zodoende konden
*ii Oe teXst van de gehouden lezingen niet bii U bezorgen'
HeeÍt U niets ontvangen, er liggen nog exemplaren voor U
klaar bij de Blinkert.
Naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier hebben
wij weer een avond gepland, om nog eens over praktische
punten te discussiëren. Noteert U vast : maandag 1 oktober
om 20.00 uur. Deze avond is naluurlijk op de eerste plaats
voor diegenen die de kursus gevolgd hebben, maar ook U
allen die geinteresseerd ziin, ziin van harte welkom' Want
dames en heren we hebben nog steeds vrijwilligers nodig
voor de hand en spandiensten bii ouderen thuis en in de
Blinkert. HeeÍt U interesse, neemt U dan eens kontakt inet
ons op. Tot ziens.
mevrouw C.J.L.M. van Gendt
directrice

Stichting financiele hulp Haarlemse
studerenden

Telefoon crisiscentru m

Aar.'aa:'ormulieren voor studiejaar 1990/9'1 zijn tot 6
septE:r.:iÍ verkrijgbaar ten stadhuize bij de inÍormatrice oÍ
AÍde Lr3 3nderuvijs, 3e verdieping Brinkmannpassage,
Grote Lla+:

Studietce

a;:r worden toegekend aan dagopleiding- en

voo r.

A. LBO, K:,13r:, AVO, gymnasium en speciaal onder-

ln de vorige wiikkranl, waarin wij U berichlten dat

het

Crisiscentrum Haarlem een nieuw leleÍoonnummer had
gekregen, verzuimden wii abusieveliik dat nummer ook
óaadwerkelijk te vermelden. Onze excuses hiervoor' Bij
deze alsnog hel nummer: 023'255111.

DA'"'C .:cr 17 Vm 20 jaar).
universiteier icger-en middelbaar beroepsonder-

wijs;
B.

wijs.

De voorwaarder ''r'aaronder de toelagen worden

verstrekt, zijn z:ivel afhankelijk van

het

bruto-gezins/partnerinncmen. als van de studie- prestaties (overgangsrapport
Bovendien moeten de ouders ingezetenen zijn van de
gemeente Haarlem.
Het bruto gezinsinkomen mag bepaalde bedragen niet
te boven gaan. Vraag inlichtingen op de AÍdeling
Onderwijs van het stadhuis.

Gifr

)

Wij ontvingen van mevr. v.E-B een gift van Í25.=, woàNooÍ
onze harteliike dank.

I
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Wijkraad bezoekt
VAM-Wijster
lnÍo rmatie afvalpro b lemen
ln het kader van het gescheiden inzamelen van GFT-aÍval
(groente-íruit en tuin) dat in oktober ook in onze wijk van
start zal gaan, waren vertegenwoordigers van de Haarlernse
wijkraden door de Gemeentereiniging uitgenodigd voor
een excursie naar Drachten en de VAM in Wijster. ln

Drachten, waar men al 2 jaar ervaring heeÍt met het
gescheiden inzamelen, werd ons de gelegenheid
geboden te kijken naar het inzamelen van G.F.T-aÍval en
vragen te stellen aan medewerkers van de Gemeentereiniging en aan bewoners. De reakties waren zeer positieÍ.
Merkbaar was dat de bewoners mede door de opgedane
ervaring zeer genntiveerd waren.
Na de lunch vertrokken we richting Wijster. Na het bekijken
van een voorlichtingsÍilm en rnet een schal aan inÍormatie

over het composteren van G.F.T.-aÍval kregen we een
rondleiding per bus over het uitgestrekte terrein. Deze
rondleiding heeÍt op mij een diepe indruk gemaakt. Zoals U
weet wordt ook het Haarlemse huisvuilbijde VAM gestort.
Kippevel kreeg ik van al die enorme bergen vuil. Wat
produceren wij een afval met z'n allen! En dan nog zoveel
overbodig aÍval.

Brood -en plasticberg

er zo'n 300 bakkers voor niets staan te bakken. En wat er
met kop en schouders bovenuit stak was het plastic.
Natuurlijk zijn er nog steeds de plastic vuilniszakken die in
veel gemeenten nog worden gebruikt, maafdaarnaast is er
de trieste overdaad aan tassen en verpakkingsmaterialen,
de reslen van onzewelvaart.

Afvalbeperking noodzaak
Bij het zien van dit alles bekroop me steeds meer het
gevoel van: dit kan niet meer-dit moet stoppen! Maar dat
rrrceten we dan wel met z'n allen doen. Overal in de winkels
krijgt U tegenwoordig te horen: ons verpakkingsmateriaal is

milieuvriendelijk, maar afbreekbaar plastic bestaat nog
steeds niet. Wist U dat plastic '100 jaar nodig heeÍt om te
vergaan? De heren Íabrikanten blijven produceren zolang
de vraag bliift. Daarom denk ik dat wij, de consumenten het
inÍtiatief moeten nemen. Weiger al dat plastic. lndien het
niet te vermijden vatt (b.v. zakken voor diepvriezen) maak
de zakken dan na gebruik schoon voor hergebruik. Ook
heb ik ontdekt dat een groot aantal mensen nog steeds

plastic vuilniszakken in de rolemmer gooit. Doet U dit
alstublieft nietl Een paar oude kranten op de bodem en een
keer per maand een paar emmers water en de bezem
erdoor is voldoende om Uw emmsr schoon te houden.
Werken aan een schoon milieu is een noodzaak. Maar dan

wel met z'n allen, dan kunnen onze kleinkinderen er ook
nog van genieten.
Dat aíval wel eens het eindprodukt van onze welvaart wordt
genoemd, mag blijken uit het volgende voorbeeld. We

gooien per jaar 2,1"/" van het brood dat gebakken wordt
weg. Totaal ls dat 102.900 ton. Er van uitgaande dat een
gemiddeld brood 800 gram weegt, betekent dil, dat we per
laar ruim 128.000.000 broden weggooien. Dit houdl in dat

Joke Blansjaar.

Naschrift: elders in dit nummer vindt U een door de
Gemeentereiniging ingestuurd artikel over hel G(roente),
F(ruit) en T(uin) aÍval en het aanstaande gescheiden
ophalen daarvan. Leest U dat vooral aandachtig. J.B.
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FABLO

kom tennissen
in de Fablohal
in

het RamPloon-

kwortier

ArtÍt[eur
Voor aI uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,

heesters, graszoden
en tegels.
Ramplaan 24a
Haarlem

A.Thoolen ir B.V
MorcelisvoortPad
Hoorlem
2L t210

tel: 023-24 34 82
i{àcht nl.t tot mrgen endcrg ken lk
het vandaag nict bGzorgcn.

Drog i sterij- ParÍu meri e
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BAKKER

@ube
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Bloemendaalseweg 301 Overveen
lussen garage Van Wllk en Marlnehospltaal

BANOAGES
HOMEOPATI.IIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVERZORGING
PARFUMEBIEEN

voor:

deposltalre:

ROC

LANCOME

MARBERT
en vele andere

VanaÍ 125.- gratis thuisbezorgd

Lutfel
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. Belgische Leonidas bonbons
. MövenPick ijs
. Van de boerderij:
Karnemelk, yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en baöecuesauzen
uit eigen keuken
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Speeltuinvereniging Overveen

.an de pauwen is ons dierenbestand
-:_" = ,:^'=-:
::: : ' -:-.:lïipen. De ooaaakvan hun vertrek is een
. :_ - , .- ::- :aar buurtbewoners in veöand met overlast

..- -1 -- -'=' En omdat we niet wilden dat de pauwen
l.'- *, ..: ,.,'erden, (ze zouden dan een gemakkelijke
: "_ _ : - . )ar hond en verkeer) heeft het speeltuinbestuur
:: : - : - ze elders onder te brengen. Daar vliegen ze nu
- : - /, ::: vrij rond. Wel willen we hieöij alle buurtbewoners
::rl^"en voor hun steun aan de handlekeningaklie t.b.v.

:. :a-,,,'en, Maar zoals U uit het bovenstaande kunt lezen
-::::. w j ervoor gekozen om de dieren vrij te laten
. =_r.- en ze niet te laten rondlopen met een paar

n l=--:te vleugels. Nu staat echter de grote voliere leeg
.- - . aag is:Wie heeft interesse en vrije tijd deze voliere
': . - : - mel wat gekleurde vogeltjes en ook om er voor le

: : " :: - :

U

iteraard zijn de kosten voor het speeltuinbestuur.

- - -' -l3n kunt U inwinnen bij:
- . I:: neveld
- ::::enlaan
30
-.:aaÀ
,-

-

--

_

Ju*-

Op 24 april overleed de heer Westrus,

onze

speeltuintoezichthouder. Velen kenden hem als ,opa van
de speeltuin'. Opa heeÍt vele jaren dlt werk gedaan en hij
vond het Íijn werk. Wanneer hij wel eens een paar dagen
ziek was, klaagde hij erover dat hij het vresetijk vond óm
thuis te ziflen want de muren kwamen op hem aí. Niet zo
venvonderiijk als je bedenkt dat hij een groot gedeelte van
zijn leven heeÍt gevaren op de wijde zeeën. De laatste

maanden tobde hil nogal met zijn gezondheid, maar

kwam toch steeds weer naar de speeltuin, ook al was hij

hi1

ei

eigenlijk te ziek voor. Hij wilde gewoon niet thuis zitten en
niets doen. Opa zal bij velen in de herinnering blijven als
een man die wat gebogen liep, met een hoed op en een

sigaret in de hand. Heel vaak was hij bezig rnet het
aanvegen van het dierenverblijÍ. Hij was een echte
invidualist die rustig z'n gangetje ging in de speeltuin. Voor
de kinderen was hi1 vriendelijk. Hij bemoeide zich niet zo
uitdrukkelijk met ze, liet ze rustig spelen. Wel hield hij de
boel goed in de gaten Grote kinderen die zich misdroegen
werden eruit gestuurd door opa. Met hem verloren wij èen
heel karakteristieke man

Emy Brink heeÍt nu het tuintoezicht overgenomen. Wij als
bestuur wensen haar veel plezier toe in haar wer( en

Hampertie
-,',=e werkende (huis)vrouwen op de Ramplaan zoeken

".:t
t:

zo spoedig mogelijk
in de huishouding
-=-,:i U een, twee oÍ drie ochtenden of middagen perweek
:. . :: kbaar, belt U dan alstublieít

:--'=^,a:ijkeChabot
-1:105 (na 18.00 uur)

':

F

:

nr

vertrouwen op een hele f ijne samenwerking. Emy

16

tilOens

de openingstijden begonnen met de verkoop van

ijs,

koÍÍie, thee en limonade. U kunt nu dus mel uw kinderen
ook wat gebruiken op de speeltuin.

De heer Platel heeÍt ons bestuur verlaten. Ons bestuur
bestaat nu uit 4 mensen. Wie komt onze taken verlichten?

Voor inÍormatie kunt U bellen: Marjolein v. Giessen, tel.
247896.
Het speeltuinbestuur.

pertje

Ouders met ionge kinderen
opgelet!
' - . :. *: aankwartier bestaat sinds jaar en dag een
--l:t ; - -=l*erk van vrijwilligers op allerlei terrein.
* : - : : :: suÍte tezingen aÍgesloten over zorg over en
:- :- - -' ::menterenden, zie elders in dif blad. ln het
-.È : :
. - ,,, , de jongste groep bewoners van deze wijk in
-r :. - : n :.:en:
de kindertjes die jonger zijn dan 3 jaar.
- -" . _, .: Er een contactmiddag
worden gehouden,
r:: -: : :. a.rders van deze groep met elkaar kennis
r :" ::- -:.*n terwijl we de kleintjes bezig houden
a

I

aÀ^

l,

met....................? dat is nog een verrassing. Tevens willen
oÍ
gastgezinschap uÍt de bus rolt, als daar eventueel
behoefte
aan zou zijn. We kennen elkaar nog niet: als U er zin in heeft
mee te doen aan deze nieuwe samenwerking, bel dan voor
id9_een, suggesties en vragen naar Trudià Helmus, tel:
247639 ln de wijkkrant van aug/sept zullen we nog wat
uitgebre ider op deze contactmidàag leru gkome n.
Namens de initiatieÍnemers,
Trudie l{elmus

we inventariseren of er niet een ruil_oppas dienst

[Jwilt zekerheid in

a

Voor alle mogelilke nsico's heeft
de Verenigde Spaarbank verzekenngen die u veel zorgen besparen.Zo kunt u bij ons de premie
maandelilks betalen. Dus van
hsqe laarnota's heeft u geen last
meer En natuuriijk handelen u,4
eventlrele schade snel af.
GernteresseerdT Op onze
kantor.n r crtellen rvil u er graag
meer o\-er.

1-\

DeVerenigde Spaarbank
doet meer,

,e
J

\Mij Yerzekeren alle risico's
die u boven het hoofd hangen.

O

E

verenigde
-spaarbank
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IV/VIDEO EnZ- .
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Balley's; Polnt;
Glovannl; Van Glls;
Guy la Roche; Bad Boys
BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GC OVERVEEN
TEL. 023 - 27 06 60

