
Houd Haarlem schoon!
Lever je kerstboom in op 4 of 10 januari 2018 

Heb je wel of niet gewonnen, bewaar je lootje! Je doet nog een keer mee 

voor de Superprijs voor je klas. Op vrijdag 12 januari 2018 trekken we de Superprijs. 

De uitslag staat die dag om 13.00 uur op www.spaarnelanden.nl. 

De winnaar van de Superprijs zien we 24 januari 2018 

met zijn/haar klasgenootjes op het gemeentehuis.

Verzamel zoveel bomen als je kunt en lever deze op 4 en/of 10 januari 

2018 tussen 12:30 en 16:00 uur in bij één van de inzamellocaties. 

Zorg ervoor dat je op 10 januari 2018 om 16:30 uur op de locatie bent waar je de 

bomen hebt ingeleverd. We trekken dan de prijswinnaars van de cadeaubonnen!*

Verzamel zoveel mogelijk kerstbomen en lever ze in op 

4 en/of 10 januari 2018. Je krijgt €0,40 per kerstboom! 

Bovendien krijg je ook nog eens per boom een lot om 

kans te maken op een cadeaubon van €10 en je maakt 

kans op de Superprijs van €500 voor je klas! 

*Maximum leeftijd deelnemers actie is 15 jaar. Kijk voor de voorwaarden op www.spaarnelanden.nl.

Je krijgt € 0,40 per kerstboomen maakt kans op mooie prijzen!



Inzamellocaties

Spaarndam

Kerklaan (grasveld voor de school)

Haarlem Noord

Tesselschadeplein (naast de kerk)

Nieuw Guineaplein

Van Schieplein (bij speelplaats)

Zaanenpark (bij posthuis)

Santpoorterplein (voor de school)

Haarlem Zuid-West

Sterrebosstraat (voormalig posthuis)

Pascalstraat (t.o. Vomar)

Helmlaan hoek Duinroosplantsoen

Croessenstraat (grasveld)

Frederikspark (naast de viskiosk)

Eindenhoutstraat/Vredenhofstraat

Churchillaan naast de flat

Theemsplein (naast speeltuin)

Haarlem Centrum

Wilsonsplein 

Kenaupark

Haarlem Oost

Godfried van Bouillonstraat

Van Zeggelenplein

Bijvoetstraat (bij speeltuin)

Thorbeckeplantsoen

Haarlem Schalkwijk

Prof. Donderslaan (naast Lidl)

Belgiëlaan hoek Frankrijklaan

Groningenlaan hoek Aarwinkelweg

Leonardo da Vinciplein

Meer weten over de kerstbomen inzamelactie?
www.spaarnelanden.nl - info@spaarnelanden.nl - 023 75 172 00



Let op: kerstbomen mogen niet aangeboden worden in of bij de grijze containers

of ondergrondse containers. 

Wist je dat ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost? 
Zo worden ze nuttig hergebruikt.

Houd Haarlem schoon 
en lever je kerstboom in!

lever je kerstboom op 4 of 
10 januari 2018 in bij één 
van de inzamellocaties (z.o.z.)

of
lever je boom in bij het 
Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 
in de Waarderpolder 
(Kijk voor de openingstijden op 
www.spaarnelanden.nl/milieuplein)

of
plant je kerstboom in je tuin 
voor volgend jaar!
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Spaarnelanden en de gemeente Haarlem organiseren ook dit jaar weer een 

kerstbomen inzamelactie! De actie houdt in dat kinderen t/m 15 jaar op ver-

schillende locaties in Haarlem oude  kerstbomen kunnen inleveren (zoveel als zij 

willen) op: 4 en 10  januari 2018 van 12:30 - 16:00 uur. Per kerstboom krijgen zij 

€0,40 en één lootje.* Met dit lootje maken zij kans op leuke prijzen en zelfs op de 

Superprijs van €500,-! Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen ook kerst-

bomen inleveren, maar niet deelnemen aan de actie. 

*Kijk voor de voorwaarden op www.spaarnelanden.nl 


