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Beste bewoners van onze mooie wijk,

Met bewoners uit de straat hebben we met een
ontwerper openbare ruimte van de gemeente gekeken naar een nieuwe boomsoort. De voorkeur
gaat uit naar een Prunus avium Plena. De planning is om deze winter met de kap te beginnen.
Hopelijk komt de gemeente in dezen de gemaakte
beloftes na. We houden het in de gaten!

Het is alweer meer dan een half jaar geleden sinds
onze laatste nieuwsbrief op uw deurmat viel. Een
half jaar waarin we niet stil hebben gezeten. Het is
dus hoog tijd om even bij te praten. Zo is het onderzoek van de universiteit Wageningen naar de verbreding van de Vondelweg afgerond. Met als resultaat het rapport “Verkeersonderzoek HaarlemNoord; een onderzoek naar verkeersdoorstroming
en leefbaarheid”. Op 22 september jl. hebben we
het aangeboden aan de Wethouder Duurzaamheid, Beheer & Onderhoud en Mobiliteit, mevrouw
Cora-Yfke Sikkema. Alle wijkraden van Haarlem
Noord zijn inmiddels tegen de verdubbeling van de
Vondelweg en zouden dit graag in de structuurvisie
openbare ruimte opgenomen zien.
Wat u de laatste tijd vast wel gemerkt of gelezen
heeft is dat er veel problemen zijn met het parkeren
en de verkeersafwikkeling rond Land in Zicht. Nu is
dit niet onze wijk, maar de effecten zullen we wel
merken. Het gebrek aan parkeerplaatsen zou wel
eens kunnen leiden tot extra parkeerders in onze
wijk. Ook wordt er veelvuldig gekeerd bij het stoplicht Spaarndamseweg, Vondelweg, Jan Gijzenkade. Uiteraard hebben we de problematiek al onder
de aandacht van de gemeente gebracht.
Leuker nieuws is er gelukkig ook. Zo zijn we ons
aan het inzetten voor een extra speelgelegenheid
voor het IJspaleis en bakker Vissee. Op de plaats
waar tot vorig jaar nog het bloemenstalletje stond,
is plek genoeg. We hopen hier op korte termijn met
de gemeente uit te komen.
De braderie was ook dit jaar weer een groot succes. Zelf had ik het idee dat het drukker was dan
vorige jaren. Een pluim voor de organisatie!

Tenslotte gaat er ook op wijkraden bezuinigd worden. Zo kan ons takenpakket wel eens gaan veranderen. Een goed moment om te bekijken of we
nog steeds de juiste dingen doen. Op dit moment
richten we ons vooral op het participeren in plannen van de gemeente en het doen van voorstellen
voor het verbeteren van onze wijk. Graag zouden
we van u willen horen wat we meer of anders zouden kunnen doen. Reacties via de e-mail.
Over al het bovenstaande kunt u vanaf de volgende pagina verder lezen. Veel leesplezier!

Onze vergaderingen zijn op de
volgende data:

Woensdag 3 december 2014
In 2015 gaan we op dinsdagavond vergaderen.
Op elke 2e dinsdag van de maand.!

Het kappen, spreiden en herplanten van de bomen
in de Meeuwenstraat verloopt minder voorspoedig.

De vergaderingen beginnen om 20:00 uur. Locatie:
Schoterrechthuis, Vergierdeweg 52
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Verkeersonderzoek Haarlem-Noord
Samenvatting van het rapport van de
Wetenschapswinkel van Wageningen UR

In het kader van de structuurvisie 2040 speelt in Haarlem al enige tijd een discussie rondom het al dan
niet verdubbelen van de Vondelweg. De verdubbeling zou nodig zijn om het huidige en toekomstige
autoverkeer te faciliteren. Daarnaast speelt dat de gemeente de aanpalende Waarderweg wil verdubbelen, maar dat de provincie dit alleen wil meefinancieren wanneer de doorstroming op de Vondelweg
verbeterd wordt. Bewoners, verenigd in het Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg HaarlemNoord / Spaarndam (WBO), willen graag meediscussiëren over deze kwestie.
Om een gefundeerd standpunt aan te nemen, wilde het WBO meer inzicht hebben in : de huidige verkeerssituatie, de capaciteit van de weg in relatie tot eventuele toekomstige verkeersgroei, de invloed
van het verkeer op de leefbaarheid en de mogelijke oplossingen voor ervaren problemen. Op verzoek
van het WBO heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR een verkeersonderzoek uitgevoerd.
De belangrijkste bevindingen worden hier gepresenteerd.
Gebrekkige onderbouwing
Om de vraag te kunnen beantwoorden of een capaciteitsvergroting noodzakelijk is, zijn gegevens over
de huidige intensiteit onontbeerlijk. Analyse van beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten laat echter zien dat deze gegevens slechts zeer sporadisch aanwezig zijn De in de verschillende rapporten
aangegeven 'noodzaak tot verdubbeling' is over het algemeen matig of niet onderbouwd met actuele
verkeersgegevens, en gebaseerd op verouderde prognoses over verkeersgroei. Daarom is in het onderzoek van de Wetenschapswinkel gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten die door de verkeersregelinstallaties zijn geregistreerd, aangevuld met een kentekenonderzoek.
I/C verhoudingen
De kruispunten en de verkeersregelinstallaties( de stoplichten) bepalen de capaciteit van het wegennet. Wanneer de capaciteit wordt vergeleken met de verkeersintensiteit, kan een uitspraak worden gedaan over de mate waarin vertraging en congestie( opstopping) optreden.
Onze analyse laat zien dat tijdens de ochtendspits geen sprake is van structurele filevorming; wel zijn
er een aantal kruispunten waar incidenteel congestie en vertraging zouden kunnen optreden. In de
avondspits treedt net iets meer vertraging op, met name bij de kruispunten Delftplein/Vondelweg/
Rijksstraatweg en Schoterbrug / Spaarndamseweg. Beide kruispunten hebben een doserende werking
op de verkeersstroom in Haarlem-Noord. Door de extra vertraging die op deze kruispunten optreedt, is
een goede doorstroming mogelijk op de tussenliggende wegen en kruispunten. De analyse laat ook
zien dat bij een eventuele toekomstige groei van het autoverkeer geen grote problemen te verwachten
zijn. De capaciteit is, zeker met enige aanpassingen aan een aantal kruispunten, ruim voldoende voor
het afwikkelen van het verkeer.
Doorgaand verkeer
Voor dit onderzoek is ook relevant om te weten in hoeverre het verkeer op de Vondelweg bestemmingsverkeer betreft, en in hoeverre het gaat om doorgaand verkeer. Uit kentekenonderzoek blijkt dat
het verkeer tussen de Camera Obscuraweg en het Delftplein voor slechts 2-4 % bestaat uit doorgaand
verkeer. Tussen het Delftplein en de Spaarndamsebrug is er sprake van 23% doorgaand verkeer. De
Vondelweg lijkt hiermee dus geen interregionale functie te vervullen, maar ze heeft wel een bovenlokale ontsluitingsfunctie. Het kentekenonderzoek laat ook zien dat, in de huidige situatie, de Vondelweg
vrijwel niet gebruikt wordt als sluiproute op momenten dat er een file staat op de A9.
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Opstart RepairCafé Haarlem Noord

Vervolg;
Verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en voertuigverliesuren

Een aantal vrijwilligers willen graag in samenwer-

Een verkeersonderzoek is niet compleet zonder een
studie van de effecten op de leefbaarheid. In deze
studie is daarbij gekeken naar drie aspecten: verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en congestie. Om een
uitspraak te kunnen doen over de verkeersveiligheid, is een analyse gemaakt van de verkeersongevallen in de periode 2007-2012. In algemene zin is
er in Haarlem-Noord een afnemende trend zichtbaar
van begin 2007 tot eind 2012 voor wat betreft ongevallen en daarbij behorende gevolgen. Daarbij is
ook een afname in letsel.
De luchtkwaliteit is bepaald aan de hand van het
CAR II- model, het model dat ook wordt gebruikt
door Rijkswaterstaat. Het blijkt dat de concentraties
van N02 en fijnstof onder de wettelijke normen liggen. Voor het bepalen van de congestie, tot slot, is
gebruik gemaakt van de het concept voertuigverliesuren. Gedurende de spits is de maximale vertraging
voor een autorit tussen het Delftplein en de
Spaarndamsebrug 70 seconden.

king met de wijkraad in Delftwijk en de Waterbuurt
een Repaircafé in Haarlem Noord opstarten!
Het Repaircafé helpt kapotte spullen te repareren
en zo de afvalberg te verkleinen.
Ben je handig? Kun je klussen of vind je het leuk
om op zulke avonden een drankje uit te schenken?
Alle hulp is welkom! Heb je interesse om mee te
denken en te helpen, stuur een berichtje naar de
wijkraad (secretaris@delftwater.nl) dan wordt je in
contact gebracht met de organisatie. Of ga naar de
facebookpagina van Delftwijk Waterbuurt en reageer daar.. Hergebruik en duurzaamheid staan
centraal. De Weggeefwinkel doneert stoffen en
apparaten en ook kunt u gereedschap een nuttig
tweede leven geven. We zien u graag binnenkort!

Wat moet de wijkraad doen?
Drie jaar na het vaststellen van de verordening
wordt er binnen de gemeente gesproken over het

Het rapport is te downloaden vanaf
http://edepot.wur.nl/314205
of vanaf www.wetenschapswinkel.wur.nl

bezuinigen op wijkraden en het vernieuwen van
hun rol. Omdat we openstaan voor vernieuwing
zouden we graag van u willen horen hoe deze
nieuwe rol eruit zou kunnen zien.
Momenteel zetten we ons in om de belangen te
behartigen van alle mensen die gebruik maken van
de wijk. Namens de wijk nemen we deel aan wijkgerichte projecten, zoals de vernieuwing van wegen en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Ook
kunnen we op verzoek van de gemeente of bewoners bemiddelen. De gemeente Haarlem peilt de
meningen van de wijkraden wanneer het gaat om
nieuw op te zetten beleid. Vaak zijn we in een
vroeg stadium op de hoogte van ontwikkelingen die
een grote impact hebben op de wijk.

Bovengenoemd Verkeersonderzoek heeft
betrekking op de plannen voor een Oostelijke rondweg van de gemeente Haarlem en in het bijzonder op de eventuele
verbreding van de Vondelweg.

Wat kan een wijkraad meer doen om de wijk te verbeteren? Graag zouden we dit van u horen!

Op basis van het onderzoek heeft het wijkraden en belangenorganisaties overleg Haarlem Noord/ Spaarndam
(WBO) het volgende standpunt ingenomen:

Het WBO is tegen verdubbeling van de Vondelweg en wil dit in de structuurvisie opgenomen
zien!
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Nieuws van onze wijkagenten Ronald Kales en Leo Burggraeve

Bejaarde vrouw slachtoffer babbeltruc in Haarlem :
Een 79-jarige vrouw uit Alkmaar werd het slachtoffer van een babbeltruc. Bij haar woning belde een jongen aan die haar om de weg vroeg. Nadat de vrouw hem de weg had gewezen, sloot zij haar deur en
nam weer plaats in de woonkamer. Blijkbaar sloop er in de tussentijd een tweede verdachte naar binnen, want plotseling hoorde ze voetstappen in de keuken. Niet veel later zag de vrouw de verdachte
wegrennen via haar achtertuin. Bij nader onderzoek bleek dat er verschillende sieraden waren weggenomen. In een ander geval deed de verdachte zich voor als politieman. (vraag altijd om de legitimatie!).
Een goede raad: open als bejaarde nooit uw deur voor een vreemde en ga niet in op verzoeken zoals
de weg wijzen, even naar het toilet mogen of geld vragen!
Hoe zit dat nu met de beplanting van de buren?
De zomer is nog niet afgelopen maar voor je het weet , is het weer tijd om te snoeien.
Soms leidt dit tot onenigheid met de buren. Hoe zit het nu precies.
In een klein land met veel mensen per vierkante kilometer, zoals in Nederland, is de kans ontzettend
groot dat je buren hebt. Zoals het goede buren betaamt, dien je rekening met elkaar te houden. Niet alleen uit het oogpunt van onze normen en waarden, maar omdat de wet dit zo voorschrijft. Zo is zelfs het
beplanten van uw tuin op- en nabij de gemeenschappelijke scheidslijn gebonden aan regelgeving.
De Praktijk:
BOMEN EN HAGEN OP EIGEN GROND:
Als bomen en hagen op uw eigen grond zijn geplaatst, bent u de eigenaar ervan. Met dien verstande
dat binnen een afstand van 0,5 meter vanaf de gemeenschappelijke scheidslijn geen hagen( niet hoogstammige) mogen worden geplant. Voor bomen( hoogstammige) is deze afstand zelfs gesteld op 2 meter.
De wet doet verder geen duidelijke uitspraken over de hoogte van bomen en hagen. Maar aangenomen
wordt, dat een boom die zonder tussenkomst van de mens een hoogte van 3 meter kan bereiken als
hoogstammige beschouwd moet worden. De wetgever gaat er verder vanuit dat een haag elk jaar herleidt zal worden tot een breedte van 2 meter en een maximum hoogte van 3 meter.
Hinder?
Het verstandigst is het om hinder eerst mondeling kenbaar te maken aan uw buren. Wordt er door uw
buren geen actie ondernomen dan kunt u het verzoek nogmaals schriftelijk kenbaar maken. Indien uw
buren, zelfs bij een herhaaldelijk verzoek, geen actie ondernemen kan het zinvol zijn deze zaak uit handen te geven. Ga in ieder geval nooit zelf, zonder toestemming van uw buren, kappen of zagen in de
boom of haag.
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Heeft u hinder van de bomen en/of hagen van uw
buren ,omdat deze u het recht op zon, licht of uitzicht zouden ontnemen?
Dan kunt u bij uw naaste buur het verzoek indienen om de bomen of hagen te verwijderen.
Overhangende beplantingen en doorschietende wortels:
Als takken van bomen en hagen van uw buren
over de omheining hangen, dient u eerst mondeling uw buren te verzoeken om de takken te verwijderen. Wordt er door uw naasten geen actie
ondernomen dan kunt u het verzoek schriftelijk
kenbaar maken.
U verzoekt de buren om binnen een redelijke termijn de takken te verwijderen.
Als uw buren weigeren aan uw verzoek te voldoen, kunt u de takken eventueel zelf verwijderen.
Gelukkig is het met wortels die naar voedsel komen zoeken in uw tuin iets simpeler geregeld.
U kunt zelf deze wortels zonder vooraf uw buren
in te seinen ,verwijderen.
Het recht om wortels weg te hakken of takken te
doen afsnijden kan niet verjaren.
Heeft u vragen of verzoeken dan kunt u ons altijd
mailen of bellen.
Tot in de wijk,
Ronald en Leo
Ronald Kales T 06 513 525 14
E-mail: ronald.kales@kennemerland.politie.nl
Leo Burggraeve
T 06 205 403 48
E-mail: leo.burggraeve@politie.nl

Medipoint | Zorgbalans
Sinds kort is er in Haarlem-Noord een uitleenpunt
van Medipoint |Zorgbalans.
Het uitleenpunt voorziet in de behoefte van mensen
uit de wijk om bij ziekte en ongemak dichtbij huis
hulpmiddelen te verkrijgen.
Bij het uitleenpunt kan iedereen die dat nodig heeft
hulpmiddelen ophalen.
Bijvoorbeeld: bedverhogers, een douchestoel, rugsteun of een rolstoel. Het lenen van deze hulpmiddelen wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraar.
Loophulpmiddelen zoals krukken en een rollator kunnen gehuurd worden. Leden van Servicepaspoort
kunnen op vertoon van de lidmaatschapspas gratis
elleboogkrukken lenen.
Het uitleenpunt is gevestigd op de Rijksstraatweg,
nummer 369. Heel praktisch: in het blok naast
apotheek Catharinahuis, in het pand waar ook Thuiszorg Buurtteam Delftwijk van Zorgbalans zit.
De gegevens van het nieuwe uitleenpunt in Haarlem-Noord:
Uitleenpunt Medipoint | Zorgbalans
Rijksstraatweg 369, 2025 DB Haarlem
Geopend: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
Voor informatie en assortiment: 088–10 20 100

Braderie Vergierdeweg gaat ten onder aan eigen succes?!
De werkgroep Braderie Vergierdeweg luidt de noodklok. Zonder extra vrijwilligers kan het evenement niet langer
doorgang vinden. Door het enorme succes van de afgelopen jaren( zie volgende pagina) is de Braderie uitgegroeid
tot een groots evenement met aantrekkingskracht tot ver buiten de gemeentegrenzen. Het aantal vrijwilligers staat
dan ook in geen enkele verhouding meer tot het aantal bezoekers.
Oproep vrijwilligers
Om de braderie en de vrijmarkt ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, zijn wij op zoek naar nieuwe
enthousiaste en actieve vrijwilligers die de werkgroep komen versterken. Vrijwilligers voor in de organisatie en
vrijwilligers die op de dag zelf komen helpen.
Diverse taken
De organisatie kent een verscheidenheid aan taken. Denk hierbij aan secretariaat, communicatie, sponsoring,
kraamverhuur, podium, vrijmarkt, kinderactiviteiten, verkeer & veiligheid. Heeft u affiniteit met deze onderdelen, wilt
u meedenken over de organisatie of wilt u op de dag zelf een actieve bijdrage leveren? Laat dan van u horen!
Meld u NU aan!
Is de Braderie u ook wat waard? Toon uw betrokkenheid en meld u dan NU aan.
Neem voor meer informatie contact op via braderie.vergierdeweg@gmail.com of bel direct met mevrouw C. van
Zantvliet, voorzitter Werkgroep Braderie Vergierdeweg, tel. 06 54 68 63 47.
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Geslaagde Braderie afgelopen 20 september
Mooi weer, grote vrijmarkt, veel kramen, geslaagde optredens en veel
publiek!
De werkgroep Braderie heeft begin oktober een evaluatie gehouden en kan als organisatie terugkijken
op een geslaagd buurtevenement en overweldigende belangstelling. Dit geeft een voldaan gevoel.
Naar aanleiding van onze evaluatie vergadering hebben wij echter wel geconcludeerd dat de braderie te
groot wordt. Ongewenste uitbreiding op de Eksterlaan met de nodige overlast, willen we volgend jaar
voorkomen Wij willen als organisatie werkgroep terug naar de basis en meer winkeliers en verenigingen
uit de buurt op de braderie. We zullen vanaf volgend jaar dan ook weer zelf de verhuur van kramen en
de indeling van de markt ter hand nemen Wel moeten er voor de dag zelf en voor de organisatie meer
vrijwilligers worden gezocht.
Bij alle ingangen moeten er mensen komen, die vanaf 5 uur ’s ochtends ! tot 10 uur de ingangen in de
gaten houden en corrigerend kunnen optreden, een en ander wellicht in overleg met de wijkagent.
Meld u aan als vrijwilliger en we maken er volgend jaar weer een gezellig buurtfeest van!
Aanmelden: braderie.vergierdeweg@gmail.com
Meer foto`s: Kijk op onze website: www.braderievergierdeweg.nl
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Winkelen: elke 1e vrijdag van de maand plannen wij een
winkelochtend in. Deelnemers worden op vrijdagochtend thuis met de Rode Kruisbus opgehaald en samen
met een vrijwilliger naar het winkelcentrum of de winkelstraat gebracht (Schalkwijk, Cronjéstraat, Haarlemcentrum, Heemstede, Ikea, tuincentrum). Aan het eind
van de ochtend wordt u weer opgehaald en thuisgebracht. De deelnemer betaalt alleen de consumptie voor
de vrijwilliger tijdens het winkelen.

AFDELING HAARLEM EN
OMSTREKEN

Wat kan het Rode Kruis in 2015 voor u betekenen?
In de media lezen we meer en meer dat ouderen zich
door de politiek in de steek gelaten voelen. Mensen
moeten zelfredzamer worden, langer thuis blijven
wonen en mensen uit de directe omgeving inschakelen als zij hulp nodig hebben.

Scootmobielevenement: ook in 2015 organiseren wij
een scootmobielevenement voor ca. 200 scootmobielgebruikers. De datum staat nog niet vast. Er wordt een
tocht uitgezet door een mooi natuurgebied in de omgeving van Haarlem e.o.

Helaas kan het Rode Kruis de problematiek van veel
ouderen niet oplossen, daar deze vaak verder gaan
dan datgene wat het Rode Kruis kan bieden. Maar het
Haarlemse Rode Kruis kan wel activiteiten aanbieden
waar men gezelligheid en/of een luisterend oor vindt.

Fietstochten: het Haarlemse Rode Kruis heeft twee rolstoelfietsen en een tandem. Afhankelijk van het weer
worden van april t/m oktober, op afspraak, fietstochten
gemaakt door de regio met een van onze fietsvrijwilligers. Deelnemers kunnen zelf een routevoorstel doen.
Bij slecht weer, kou en/of regen, gaan de tochten niet
door. De kosten bedragen
€ 6,00 (inclusief een drankje).

Graag maken wij de wijkbewoners attent op activiteiten waaraan ook u in 2015 kunt deelnemen. Dat kan
wekelijks, maar ook een paar keer per jaar of ééns
per jaar. Waar kunt u zoal aan deelnemen? Wij geven
een korte omschrijving:
Op Vakantie: in 2015 biedt het Haarlemse Rode Kruis
een aantal vakantiemogelijkheden aan. De vakanties
zijn bestemd voor mensen die niet (meer) zelfstandig
op vakantie kunnen. Tijdens de Rode Kruis vakantie
kunt u rekenen op een fantastische week (van maandag tot zaterdag) met volledige verzorging. U kunt
varen op de Henry Dunant, in een van de vakantiehotels of mee met het Haarlemse vakantieproject naar
de Imminkhoeve (31 augustus t/m 5 september). In
de vakantiebrochure staan data, kosten en details.

Telefooncirkels: “alles goed vanochtend?” Dit is de
vraag die de vrijwilligers en deelnemers aan de telefooncirkels elkaar stellen als ze elkaar iedere ochtend tussen
8.30 en 9.00 uur bellen. Als de telefoon niet wordt opgenomen onderneemt de vrijwilliger van het Rode Kruis
actie en belt één van de opgegeven sleuteladressen.
Deelnemen aan een telefooncirkel zorgt voor een veilig
gevoel!

Varen met het Rode Kruis: op 20, 21 en 22 april 2015
biedt het Rode Kruis Haarlem e.o. een geheel verzorgde vaardag aan, bestemd voor gehandicapten, chronisch zieken of ouderen, die niet of nauwelijks de
deur uit komen. Inschepen op de Conradkade tussen
9.15 en 9.45 uur. De kosten bedragen € 15,00 inclusief koffie met gebak, een drankje en hapje en een
driegangen diner. Dagelijks kunnen er 95 personen
mee.
Middagtochten: het Rode Kruis Haarlem en Omstreken organiseert in de maanden april tot en met december bustochtjes voor zelfstandig wonende ouderen naar o.a.: de bollen; Kaageiland; de havens van
IJmuiden en het strand; de Waterleidingduinen; het
Amsterdamse Bos; Spaarnwoude, musea en aan het
einde van het jaar kerstshow ’s in tuincentra. De kosten bedragen € 6,50 (inclusief een drankje). Voor enkele tochten (o.a. Kaageiland en musea) geldt een
hogere eigen bijdrage i.v.m. de pont of entree. Deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht.

Recreatiemiddagen: wekelijks op maandag-, dinsdag- of
woensdagmiddag organiseren wij van 13.30 tot 16.00
uur een gezellige middag in ons gebouw aan de Vergierdeweg. Deelname aan de recreatiemiddagen is kosteloos.
Dagarrangement: op donderdag organiseren wij van
10.00 – 14.00 uur een dagarrangement. Deelnemers
kunnen zelf aangeven wat te doen, creatief bezig, een
spelletje, achter de computer, onze vrijwilligers helpen
met de bezigheden. Tussen de middag wordt gezamenlijk gegeten. De maaltijden worden van Tafeltje Dekje
afgenomen, of de deelnemer neemt een lunchpakketje
mee. De kosten van de maaltijd worden doorberekend,
voor de koffie en thee vragen wij een bijdrage van €
1,80.
Lees verder op volgende pagina
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PERSBERICHT
Haarlem, oktober 2014.

Activerend Huisbezoek: voor mensen die vaak alleen
thuis zijn en niet zo makkelijk meer iets ondernemen
organiseren wij huisbezoek. De vrijwilliger komt 1x per
2 weken thuis langs om deelnemer wat afleiding te bezorgen. Een kopje thee drinken, een wandeling maken
of een spelletje spelen.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met ;
hansvankuijeren@hotmail.com
Telefoon 023-5370430
KOMT ALLEN TESAMEN ! Kerstsamenzang in de
Mariakerk

Rode Kruis aan huis: veel mensen realiseren zich niet of
pas als het te laat is, dat hele gewone dingen in huis
oorzaak kunnen zijn voor onherstelbaar letsel. Met wat
simpele tips en aanpassingen kunt mensen zich goed
voorbereiden in en om het huis. Het Rode Kruis kan
daarbij helpen. Op verzoek komt een vrijwilliger langs,
die samen met de bewoner bespreekt hoe thuis veiliger
te leven.

Wat? Alweer de zevende Kerst Sing-Inn in Haarlem-Noord.
Waar? In de Mariakerk, Rijksstraatweg 355, Haarlem.
Wanneer? Op zondagmiddag 21 december om 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Om 16.00 uur
begint de kerstsamenzang met medewerking van de koren
Crescendo, De Vroolijcke Noot, Te Deum Laudamus.
Het geheel staat onder leiding van dirigent en toetsenist
Frans Landmeier. Boekjes met de te zingen kerstliederen
worden uitgereikt. Voor de (kleinere) kinderen (peuters,
kleuters) is er een apart programma in het parochiecentrum,
te bereiken via de kerk. Na afloop van de samenzang wordt
er Glühwein, warme chocomel of limonade en een passende
versnapering uitgedeeld in de kerk. Het programma eindigt
tegen 18.00 uur. Deze samenzang wordt georganiseerd door
vrijwilligers van Delftwijk Leeft ! de Parochiegemeenschap
Schoten (Mariakerk) en Scouting Brigitta.

Sterk door je netwerk: met goede contacten in de
buurt, kun je in noodsituaties altijd wel een beroep
doen op iemand die dichtbij woont. Maar het is vaak
lastig om het eerste contact te leggen. Het Rode Kruis
kan daarbij helpen met de cursus ‘Sterk door je netwerk”. Deze cursus laat het belang van een goed sociaal
netwerk zien, zodat mensen er ook in tijden van nood
niet alleen voor staat. Tijdens vijf bijeenkomsten bekijken we samen hoe het netwerk te versterken.
Risico’s in en om het huis: het Rode Kruis wil mensen
helpen sterker en zelfredzamer te worden in noodsituaties: van kleine ongelukken in en rond het huis tot
grootschalige rampen. Om zichzelf of anderen te kunnen helpen in nood is het belangrijk dat mensen zich
bewust worden van risico’s. Hiertoe heeft het Rode
Kruis een workshop “Risico’s in en om het huis” ontwikkeld. De workshop duurt ca. 2 uur.

Wijkraadleden

Al onze activiteiten zijn gebundeld in een (vakantie)
brochure, die geheel vrijblijvend aangevraagd kan worden. Eén telefoontje naar 023-5411612 is genoeg om
de brochure en het inschrijfformulier aan te vragen. Wij
zijn bereikbaar op werkdagen van maandag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur.

Bert jan Rip
Penningmeester

Willie Kemper Reigerstraat 81
Wijkraadlid

2025 XB Haarlem

Wijkbewoners die zich willen inzetten kunnen zich natuurlijk ook aanmelden, wij kunnen altijd vrijwilligers
gebruiken!

Martin van de Pavert Vondelweg 58rd
Wijkraadlid

2025 AC Haarlem

Kees Verhoeven Raafstraat 23
Notulist

2025 ZE Haarlem

Bram Verrips Meeuwenstraat 65
2025 ZB Haarlem
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
Voorzitter
Rina Stroo Raafstraat 33
2025 ZE Haarlem
023 -5271523
Secretariswijkraad.dietsveld-vogelbuurt@xs4all.nl
Secretaris-Redactie nieuwsbrief

Erwin van Eeden
Redactie nieuwsbrief - Website

Rode Kruis Haarlem en Omstreken

Gebiedsagenten Ronald Kales en Leo Burggraeve
Marnixplein 11 2023 RL Haarlem 0900 – 8844

Colofon:

Wijkraad Internet: www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

De nieuwsbrief is een uitgave van:
Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt

Melding openbare ruimte :
Voor losliggende stoeptegels, defecte lantaarnpalen

Redactie: Rina Stroo & Erwin van Eeden
info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

www.haarlem.nl/ klacht-over-de-gemeente
Of bel:
T 14 023

8

