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Burendag in Bosch & Vaart 
 

In november 2014 heeft Burenhulp Bosch 

& Vaart de Participatieprijs van de ge-

meente gewonnen. Daar zijn de contact-

personen Burenhulp super blij mee en zij 

hebben besloten de prijs in te zetten voor 

een speciale Bosch & Vaart Burenborrel 

op zaterdag 26 september vanaf circa 

16.30 uur.   

 

Een borrel in elke straat  

Het plan is om op die dag een aangeklede 

straatborrel per straat te houden. De borrel  

start met een quiz of vragenlijst bestaande 

uit vragen waardoor je je buren en buurt 

beter leert kennen. In elke straat zal een 

mooie Bosch & Vaart collectors-itemprijs 

worden uitgereikt aan de winnaar van de 

quiz.  

 

Ideeën of meehelpen? 

Zet zaterdag 26 september vanaf 16.30 uur 

in je agenda en mis dit evenement niet!  

De contactpersoon Burenhulp in je straat zal 

dit verder oppakken. Als je ideeën hebt of 

wil helpen met de voorbereiding, neem dan 

contact op met de contactpersoon Buren-

hulp in je straat.  

 

Contactpersonen Burenhulp 

Op de website van Bosch & Vaart vind je 

een overzicht van de contactpersonen Bu-

renhulp per straat. We zijn heel blij te kun-

nen melden dat we inmiddels voor elke 

straat in de wijk een contactpersoon hebben 

kunnen vinden .  

 

>> boschenvaart.nl/project/burenhulp.  

 

Je kunt ook contact opnemen met Margo 

van den Berg, coördinator netwerk Buren-

hulp, margovandenberg@planet.nl 

 

Voor meer leuke ideeën:  www.burendag.nl 

Leer je buren kennen tijdens de Bosch & Vaart  
Burenborrel op zaterdag 26 september a.s. 

Op zaterdag 26 september een borrel in elke straat             Foto: Chris Hoefsmit 

Verder in dit nummer:  
 Sociaal wijkteam Haarlem Zuid-West  - 

pagina 4 

 Foto-impressie Cultuurlijn  - pagina 5 

 Op bezoek in de buurt bij Andre van 
Regteren - pagina 6 en 7 

 Cricket, de ‘King of Sports’ -  
pagina 10 

 De wijkraad over o.a.: ondergrondse 
vuilcontainers,  Oranjeplein en koffieoch-
tend - pagina 11 en 12 

Bekende sporters in 
Bosch & Vaart 
Hans van der Straaten staat in zijn ge-

schiedenisles deze keer niet stil bij een 

historisch pand maar vertelt over drie be-

kende sporters uit onze wijk.  

► lees verder op pagina 2 

Een prachtige, zonnige 
Koningsdag 
Het kersverse Oranje Comité blikt terug op 

hun eerste Koningsdag in Bosch & Vaart.  

Alle foto’s van deze prachtige dag vind je 

terug in ons Flickr album. Kijk op 

flickr.com/photos/boschenvaart. 

► lees verder  op pagina 3 

 

 

Het Kabouterhuis: al bij-
na 20 jaar in onze buurt 
Verscholen naast het Vogelbosje en uitkij-

kend op uitgestrekte sportvelden, ligt het 

kinderdagverblijf Het Kabouterhuis. Veel 

kindjes uit onze buurt brengen hier van 

hun 2e tot 4e levensjaar menig uurtje 

door. Volgend jaar bestaat Het Kabouter-

huis alweer 20 jaar!  

Linda van Hoek ging er op bezoek voor 

een gesprekje met oprichtster Loes Schol-

ten. 

► lees verder op pagina 9 
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Op een steenworp afstand van onze wijk 

bevinden zich drie sportverenigingen, de 

voetbalclub Koninklijke HFC (1879), de 

cricketclub Rood en Wit (1880) en de 

tennisvereniging HLTC (1885) die ouder 

zijn dan onze buurt (1901). Binnen onze 

wijk bevindt zich sinds 1932 de LTC Ein-

denhout. In de directe omgeving van on-

ze buurt werd in 1927 het zwembad De 

Houtvaart geopend en in 1933 in het Fre-

derikspark het Sportfondsenbad.  

Ongetwijfeld zijn er veel oudere en jongere 

bewoners van onze buurt die lid zijn ge-

weest van deze verenigingen en gebruik 

hebben gemaakt van deze voorzieningen.  

Nu, en vroeger ook, is er ook in Bosch & 

Vaart veel op straat en op de pleintjes ge-

voetbald. Oudere bewoners hebben wellicht 

ook herinneringen aan kinderen die op 

straat cricket speelden.  

Maar zijn er ook veel bekende sporters die 

in Bosch en Vaart wonen of woonden?  

Genegeerd door iedereen in de buurt 

Gejus van der Meulen (1903-1972) is vrij-

wel zeker de bekendste sporter die bij ons 

in de buurt woonde. Gejus woonde in de 

Zomerluststraat op nummer 23. Gejus was 

lid van HFC. HFC was in zijn tijd nog niet 

koninklijk, dat is het geworden bij het 80-

jarig jubileum in 1959.  

Gejus was ook keeper van het Nederlands 

elftal. Hij maakte zijn debuut in 1924 en in 

1934 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het 

Nederlands elftal. Dat was de beroemde 

wedstrijd (“We gaan naar Rome”) van Ne-

derland tegen Zwitserland die dramatisch 

met 2-3 werd verloren waardoor Nederland 

niet aan het wereldkampioenschap deel 

mocht nemen.  

In de oorlog, na zijn sportieve carrière, be-

sloot de kinderarts Van der Meulen om voor 

de Duitsers aan het oostfront te gaan vech-

ten. Na de oorlog heeft Gejus daarvoor acht 

jaar in de gevangenis gezeten. Tot het eind 

van zijn leven heeft hij in de Zomerluststraat 

gewoond, genegeerd door iedereen in de 

buurt.  

Een heel bekende Bosch & Vaarter  

Piet Kluit was 

de keeper van 

HFC Haarlem 

dat in 1946 

kampioen van 

Nederland 

werd. In dat 

elftal speelden 

destijds ook 

Kick Smit en 

Wim Roosen 

die allebei ook 

in het Nederlands elftal speelden.  

Piet Kluit was eigenaar van Sigarenmaga-

zijn J. van den Broek op de hoek van de 

Wagenweg en de Schouwtjeslaan waar nu 

Everts is gevestigd. Piet Kluit woonde ach-

ter de winkel: Wagenweg 106 zw.  

Na zijn carriere als keeper is hij ook nog 

trainer geweest, onder andere van EDO.   

Piet Kluit was een heel bekende Bosch & 

Vaarter. Hij was van 1946 tot halverwege de 

jaren 50 secretaris 

van de buurtvereniging Bosch & Vaart en 

verantwoordelijk voor de organisatie van tal 

van festiviteiten: Bevrijdingsfeest, Sinter-

klaasfeesten, dansavonden, toneel- en ca-

baretavonden.  

Piet staat ook op de foto van een feest op 

het Oranjeplein in 1946 (zie Bosch en Vaart, 

van Heemsteedse buitenplaats naar Haar-

lems stadskwartier, p.120). 

En zelfs een heel bekende Nederlander 

Jan van Hemsber-

gen was al vanaf 

1931 een zwemmer 

die regelmatig prijzen 

won, vooral op de 

langere afstanden, 

maar werd een heel 

bekende Nederlander 

toen hij in 1951 als 

eerste Nederlander het Kanaal overzwom. 

Door het ontbreken van een benodigde offi-

cial is zijn prestatie echter nooit officieel 

erkend.  

Jan was de zoon van de slager Joh.H.D. 

van Hemsbergen die zijn slagerij had op de 

hoek van de Wagenweg en de Eindenhout-

straat, officieel Eindenhoutstraat 1, waar nu 

restaurant Hout gevestigd is. Van Hemsber-

gen adverteerde voor de oorlog met rolpens 

in De Eerste Heemsteedsche Courant van 5 

oktober 1934.  

Omdat zijn 

ouders in de 

oorlog “fout” 

waren, werd 

ook Jan 

door de 

buurtbewo-

ners toch 

met een 

scheef oog 

bekeken.  

Jan zal 

waarschijn-

lijk het 

zwemmen 

geleerd 

hebben in 

het Sportfond-

senbad of in  de Houtvaart. Het zou kunnen 

zijn dat Jan nog in leven is, maar dat is bij 

mij niet bekend. 

Hans van der Straaten  

Bekende sporters in Bosch & Vaart 

 

De sigarenwinkel van Piet aan de Wagenweg 
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Een prachtige, zonnige Koningsdag 

 

Beste buurtgenoten,  

Koningsdag 2015 zit er inmiddels al weer eventjes op.  

Het was een prachtige zonnige dag, wel wat fris, maar in het zonnetje was het 

heerlijk. De vrijmarkt kwam vroeg op gang met het hoogtepunt aan bezoekers 

om een uur of 11. Een uurtje later verscheen de Koning op het balkon, met dit 

jaar Koningin Maxima aan zijn zijde. Voorafgegaan door de fanfare, en verge-

zeld door onze eigen enthousiaste burgemeester, liep het Koningspaar vervol-

gens over het Oranjeplein, waar op dat moment de (oud Hollandsche) spelle-

tjes werden gehouden.  Zij keken bij het eendjes vissen, zaklopen, sjoelen en 

zagen verwonderd aan hoe het ene na het andere kind de hemelbestormbaan 

in werd gehesen.  

De bar was inmiddels overgeschakeld van koffie en oranjebitter op witte wijn 

en bier. Er was muziek, de kinderen hadden plezier op de springkussens en 

gewoon spelend met hun vriendjes op de afgesloten straten.  

En om 6 uur was het voorbij. De mensen togen naar huis, de kraampjes wer-

den afgebouwd en de lege flessen verdwenen in de glasbak.   

Al met al denken wij als Oranje Comité met grote tevredenheid terug aan onze 

eerste Koningsdag in de Bosch en Vaart wijk. Toegegeven, het was best span-

nend voor ons, als nieuwelingen. Gelukkig hadden we veel steun aan het vori-

ge Oranje Comité en aan allerlei mensen die daar ooit eerder deel van hadden 

uitgemaakt.  

Echter, zonder de hulp van alle vrijwilligers –het waren er maar liefst 75!- was 

dit feest niet zo’n succes geweest. Wij zijn enorm dankbaar voor een ieders 

bijdrage aan deze Koningsdag. Zonder stroom, water, opslagruimte, spelletjes-

begeleiding, tapkunsten, inspanningen en muziek, hadden wij deze dag niet 

mogelijk kunnen maken.  

Wij zitten inmiddels al weer vol plannen om het de volgende keer nog mooier 

en beter te maken. Durven wij het wellicht zelfs aan om hier en daar een ver-

andering aan te brengen? Jullie zien het volgend jaar!  

Het Oranje Comité 2015 

Marije Römer, Douwe van Keulen, Annelies Mulder, David Moolenburg en Pie-

ter Zandhuis      
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Sociaal wijkteam 
Haarlem Zuid-West  
Sinds januari 2015 is ook in Haarlem 

Zuid-West een wijkteam aanwezig. 

 

Door in de buurt aanwezig te zijn, kan het 

Sociaal Wijkteam snel in actie komen en zo 

voorkomen dat problemen groter worden. 

Het kan gaan over een financieel probleem 

of langdurige werkloosheid, of over een 

opvoedingsvraag. Maar het kan ook een 

ondersteuningsvraag zijn op het gebied van 

wonen, welzijn of zorg. Of een combinatie 

daarvan. Wanneer iemand door ziekte zijn 

baan kwijtraakt en daardoor de huur niet 

meer kan betalen bijvoorbeeld.  

Binnen het Sociaal Wijkteam werken pro-

fessionals van verschillende organisaties 

met elkaar samen. Ook hebben de teams 

warme banden met de CJG-coaches, zodat 

ze samen kunnen optrekken als dat nodig 

is.  

Hoe kun je ons bereiken? 

Het wijkteam voor Bosch & Vaart is te vin-

den in het Steunpunt voor Ouderen, Van 

Oosten de Bruinstraat 60. 

Vooralsnog kun je ons het beste per mail 

bereiken. Wij reageren altijd binnen drie 

werkdagen. 

wijkteam-zuidwest@haarlem.nl 

Telefonisch kun je ons bereiken via  

023-5430990 (Loket Haarlem)  

Volg ons ook op sociale media:           

Twitter: SwtZW 

Facebook: Wijkteam zuid-west 

 

Remy Bramkamp 

Sociaal Wijkteam Haarlem Zuid-West 
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Foto-impressie: Bert Huigen 
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Op bezoek in de buurt: Andre van Regteren 

Andre, een echt mensen mens                                                          Foto: Chris Hoefsmit 
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Het kantoor van Andre van Regteren en 

zijn vrouw Maria is gevestigd op de Wa-

genweg nummer 108, officieel in onze 

buurt Bosch & Vaart dus. Dit kantoor is 

altijd een gezellige plek voor klanten en 

tijdens het interview is het duidelijk dat 

er ook veel vroegere klanten gewoon 

even binnen komen wippen voor een 

praatje.  

 

Want Andre is een mensenmens en maakt 

het de mensen dus naar de zin met het cre-

ëren van een prettige aankoop- of verkoop-

ervaring. En natuurlijk ligt er altijd wijn in de 

koelkast. Maria zorgt voor de puntjes op de 

i. 

 

De omgang met mensen  

Heel lang geleden, op haar 17de, heeft Maria 

op een terras in Zandvoort Andre ontmoet 

die toen in de horeca werkte, en nog steeds 

heeft Andre een zwak voor lekker eten en 

wijn, maar zijn passie ligt ook bij sport, zelf 

is hij actief in wielrennen, autoracen en voet-

bal. Om in conditie te blijven en natuurlijk 

om mensen te blijven ontmoeten. 

 

In die tijd was Maria werkzaam bij een ma-

kelaarskantoor en daardoor kwam Andre op 

het idee om daar ook in te stappen. Zijn 

vader was ondernemer, en dat in combinatie 

met de passie voor onroerend goed, zijn 

interesse in het bouwkundige aspect van het 

beroep en, je raadt het al, de omgang met 

mensen deden Andre al gauw besluiten om 

bij makelaarskantoren te gaan solliciteren.  

 

Karakteristieke traditionele bouw 

Maar het was toch weer de vader die uitein-

delijk zijn specialisatie bepaalde. Hij kocht 

een appartement aan de Parklaan met alle 

oorspronkelijke kenmerken nog aanwezig. 

Andre heeft ze allemaal gefotografeerd, het 

mocht echter niet baten, de architect heeft 

bijna alles eruit laten halen. Voor Andre was 

het toen duidelijk, zijn specialisatie zou voor-

oorlogse huizen worden met veel karakter 

en oorspronkelijke details. Zeg maar karak-

teristieke traditionele bouw. 

 

“Het mensen attenderen op de traditionele 

kenmerken van vooroorlogse panden versus 

naoorlogse huizen blijft altijd zeer dankbaar 

werk. Temeer omdat mensen met interesse 

voor een buurt als de Bosch & Vaart vaak uit 

Amsterdam komen en al wat kleinschaliger 

in huizen wonen die dezelfde sfeer uitade-

men. Het is ook als lange termijn strategie 

een prettige taak omdat de tevreden klanten 

ook weer terugkomen bij de verkoop en 

eventuele nieuwe aankoop van hun huizen 

in de toekomst. Ik ken van veel klanten hun 

hele “huizen levensloop” en niet zelden 

wordt dat op de volgende generatie overge-

dragen en kan ik aan de slag voor de kin-

deren.” 

 

Echte expertise 

Makelaar Fibbe werd uiteindelijk de nieuwe 

werkgever van Andre, en de expertise van 

deze makelaar in het bouwtechnische as-

pect van de makelaardij was uiteindelijk 

doorslaggevend voor de keuze van Andre. 

Echte expertise is uiteindelijk doorslagge-

vend voor buurten als Bosch & Vaart. In 

1997 was het zover, Andre kocht het pand 

aan de Wagenweg en Maria ging hem on-

dersteunen. Het kantoor groeide uit tot een 

team van zes mensen en de makelaardij 

floreerde als bedrijfstak tot de crisis van 

oktober 2008 begon. Ineens hield het op en 

liep het aantal transacties heel sterk naar 

beneden. 

 

“Ik weet dat nog goed, want wij werden door 

de banken als eersten genegeerd. Ineens 

wilde niemand meer taxaties doen en het 

vak werd in de kernactiviteiten plotseling 

zeer ondergewaardeerd. Mensen vroegen 

zich af of je wel een makelaar nodig had bij 

de aankoop of de verkoop van een huis. 

Gelukkig heb ik met mijn algemene experti-

se in huizen en ook de bouwkundige vak-

kennis in vooroorlogse huizen in het bijzon-

der het hoofd boven water weten te houden. 

En nu ziet het er beter uit. Ik denk dat we 

het ergste gehad hebben maar ik wil wel als 

aantekening plaatsen dat we er nog lang 

niet zijn. We doen nog niet eens de helft van 

het aantal transacties per jaar van voor de 

crisis.” 

 

Branchevreemde bezigheden  

Andre heeft een eigenaardige manier be-

dacht om zijn gedachten te verzetten tijdens 

de crisis, hij stortte zich op volledige bran-

chevreemde bezigheden, zolang hij maar 

nieuwe mensen in nieuwe werelden kan 

ontmoeten en een interesse kan uitdiepen 

was het goed. Na het halen van een wijnbre-

vet is Andre de studie voor vinoloog gaan 

volgen en ook nog eens de racecursus in 

Zandvoort gaan doen met als gevolg dat 

Andre nu in bezit van een racelicentie de 

huizen in Haarlem kan bezoeken. “Eigenlijk 

ben ik van nature een bierdrinker, maar door 

een medewerkster van mij die vinoloog was 

ben ik er toch een beetje ingerold, daar heb 

ik nooit spijt van gehad, temeer omdat ik 

kennis heb mogen maken met de nieuwe 

generatie sommeliers in Nederland.” 

 

Een win-winsituatie creëren  

Maar wat is nu de essentie van het make-

laar zijn: “Een goede makelaar creëert een 

win-winsituatie waarin de klant zeer tevre-

den is met de aankoop en / of de verkoop 

van een huis en alleen iets hoeft te betalen 

indien de missie is geslaagd volgens het “no 

cure, no pay” principe.” 

 

En waar haalt Andre zijn plezier dan van-

daan: “Voor mij is altijd het spel van onder-

handelen bij de aankoop van een mooi tradi-

tioneel huis voor een klant de kern, grotere 

bedragen onder de vraagprijs gecombineerd 

met goede bouwkundige rapporten dragen 

bij tot het verkrijgen van zeer tevreden klan-

ten.” 

 

En dat het verkopen van een huis ook erg 

veel energie en werk kan opleveren bewijst 

wel een recente ervaring van een dossier 

dat Andre in augustus 2010 heeft overgeno-

men van een collega. “De verkoop van het 

huis was onbegrijpelijk lastig. En het was 

ook in feite onterecht dat het zo lang op de 

markt bleef staan. Ineens was daar een ko-

per die ook een woongedeelte wilde creëren 

voor de eventuele toekomstige zorgverlener 

in huis. Ik zie dat wel als een trend voor de 

toekomst, ook soms als oplossing voor in-

wonende ouders. En het huis is verleden 

maand verkocht. Ik denk dat het wel het 

meest langdurige dossier is tot nu toe.” 

 

Maria schenkt nog een glaasje wijn in. 

“Weet je wat het is?”, zegt ze, “Andre is altijd 

vrolijk, dat is zijn natuur, en hij is ook altijd 

optimistisch en dat is zijn kracht.” 

 

Ik denk dat Maria gelijk heeft! 

 

Remco Muzerie 

Wie neemt het stokje over?  
Al sinds 2012 interviewt Remco markante 

buurtbewoners en ondernemers uit de wijk 

voor deze rubriek “Op bezoek in de buurt”. 

Helaas gaat Remco over enige tijd de wijk 

en de redactie van de Kroniek verlaten.  

Schrik niet, er komen nog zeker drie inter-

views van zijn hand in de komende edities. 

Maar ja, daarna….  

Wie o wie neemt het stokje van hem over 

om op bezoek in de buurt te gaan en buurt-

genoten (vaak onder het genot van een 

glaasje wijn, zoals we hebben kunnen le-

zen) het hemd van het lijf te vragen?  

Stuur een mailtje naar de wijkraad via  

info@boschenvaart.nl en we nemen con-

tact met je op. 

altijd vrolijk, dat is zijn na-

tuur, en altijd optimistisch, 

dat is zijn kracht 
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Nieuwe website 
Restaurant Hout  

Restaurant zit al vijf jaar op een van de 

mooiste plekjes van Haarlem in onze wijk 

Bosch & Vaart- aan de rand van de Haar-

lemmer Hout. 

Een restaurant met een moderne, creatieve 

keuken. Levensgenieters voelen zich er 

thuis en kunnen er alle kanten op. Een 

lunch of diner in het restaurant of op het 

terras. Een vergadering of partij in de stijlvol 

ingerichte bovenruimte – bij HOUT doen ze 

nergens moeilijk over. 

Daar kunnen wij over meepraten: Restau-

rant HOUT opent geregeld zijn deuren voor 

evenementen van de wijkraad. Zo organi-

seert de wijkraad elke 2e zondag van janu-

ari de traditionele Nieuwjaarsborrel op de 

bovenverdieping, die door veel buurtbewo-

ners bezocht wordt. 

De ouderen uit de wijk zijn elke eerste 

maandag van de maand welkom voor hun 

maandelijkse koffieochtend met elke keer 

een interessante gastspreker. 

En dit jaar vond ook de jaarlijkse Jaarverga-

dering van de wijkraad plaats in de boven-

ruimte van Hout.  

Het is duidelijk, Restaurant Hout is de vaste 

plek geworden voor allerlei wijkactiviteiten. 

Maar je kan er natuurlijk ook gewoon zelf 

langsgaan om een hapje te eten.  

Neem maar eens een kijkje op hun prachti-

ge nieuwe website. Daar vind je, naast de 

menukaart natuurlijk, prachtige foto’s en 

inspirerende video’s waarin je een kijkje 

krijgt voor en achter de schermen. En je 

kunt ook meteen een tafeltje reserveren.  

Een aanrader!   

 

 

>> restauranthout.nl 
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Het Kabouterhuis: al bijna 20 jaar in onze buurt 

Verscholen naast het Vogelbosje en uit-

kijkend op uitgestrekte sportvelden, ligt 

het kinderdagverblijf Het Kabouterhuis. 

Veel kindjes uit onze buurt brengen hier 

van hun 2e tot 4e levensjaar menig uurtje 

door. Volgend jaar bestaat Het Kabouter-

huis alweer 20 jaar! Een gesprekje met 

oprichtster Loes Scholten. 

Hoe ben je destijds begonnen met Het 

Kabouterhuis? 

“Ik werkte in die tijd met peuters bij de 

Dreefschool en die verhuisden naar deze 

locatie. Vanwege de kosten kon de Dreef-

school hier niet langer blijven. Ik besloot 

zelfstandig met de peuteropvang door te 

gaan. Dat viel goed te combineren met mijn 

vier kinderen. Ik begon met één groep en al 

snel volgde een tweede groep. Ik had toen 

al ondersteuning van de toen 16-jarige stagi-

aire Vanessa. En zoals je ziet maakt zij nog 

steeds deel uit van ons team!”  

Zijn er grote verschillen met hoe het er 

twintig jaar geleden aan toeging? 

Wat direct in het oog springt is het vervoer 

waarmee de kinderen komen. In de ochtend 

staan hier overwegend bakfietsen. Een fiets 

met voor- of achterzitje is veel minder gang-

baar. Een ander verschil is dat vaders nu de 

zorgtaak ook op zich nemen. We zien hier 

nu veel meer vaders hun kindje wegbrengen 

of ophalen. En we zijn natuurlijk een kinder-

dagverblijf geworden met slaapgelegenheid 

en ruimere openingstijden. Nu kunnen kin-

deren ook tot 18:15 uur blijven in plaats van 

tot 15:15 uur. Er komen daardoor meer kind-

jes met ouders die allebei werken.  

Er zijn gedurende de jaren heel wat kin-

derdagverblijven in de buurt bijgekomen. 

In wat onderscheidt Het Kabouterhuis 

zich van die andere kinderdagverblijven?

We zijn een flexibel kinderdagverblijf. Kin-

deren kunnen tot 12:45 uur, 15:15 uur of tot 

18:15 uur blijven. En we hebben nu ook 

opvang in de vakantie. Ouders kunnen kie-

zen of ze daar gebruik van maken of niet. 

Uiteindelijk betalen ze wat ze afnemen.  

Verder zitten we op een mooie locatie met 

twee grote lokalen en buiten een speelter-

rein met een grasveld, een zandbak en een 

terras. Daarnaast hebben wij een klein, sta-

biel en hecht team. We zijn ontzettend goed 

op elkaar ingespeeld en vinden voor de kin-

deren dezelfde zaken belangrijk.  

Wat vinden jullie bij het Kabouterhuis 

belangrijk voor de kinderen? 

Kinderen moeten zich als eerste veilig voe-

len. Als dat goed zit, is er ruimte om te spe-

len en te ontdekken. Daarin stimuleren we 

de kinderen. Ook zijn we actief bezig met de 

sociale ontwikkeling. In een kring kunnen 

kinderen hun verhaal vertellen, maar leren 

ze ook naar elkaar te luisteren. En ze leren 

met elkaar te spelen. Laten zien dat ze 

speelgoed niet hoeven af te pakken, maar er 

ook om kunnen vragen. We begeleiden de 

kinderen volgens de methode ‘positief op-

voeden’.  

Je vertelt dat jullie zo bezoek krijgen van 

bewoners van verzorgingshuis de Hout-

tuinen? 

Dat doen we sinds een paar maanden. Een 

keer in de veertien dagen komen een zes- 

tot zevental bewoners met hun begeleiders 

bij ons op bezoek. Bij mooi weer ontvangen 

we ze in onze tuin. Dan drinken we thee en 

delen de kinderen koekjes uit. De kinderen 

gaan vervolgens lekker in de zandbak spe-

len en de bewoners genieten met volle teu-

gen. Bij slecht weer ontvangen we de bewo-

ners binnen en zingen we gezamenlijk lied-

jes. Iedereen vindt dit leuk.  

Hebben jullie nog ruimte om meer kin-

deren op te vangen? 

Gelukkig hebben we over belangstelling niet 

te klagen. Wij hanteren een maximum van 

14 kinderen per groep. Dat lukt aardig. Het 

ligt er ook aan welke dagen ouders nodig 

hebben. Maar ze kunnen altijd even bellen 

of langskomen om te vragen of we plek heb-

ben. Ze zijn van harte welkom. 

Linda van Hoek  

Meer informatie over Het Kabouterhuis: 

www.hetkabouterhuis.nl of bel naar 023- 

5320523 

 

Een klein, stabiel, hecht team    Foto: Chris Hoefsmit 

Foto: Chris Hoefsmit 
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Cricket, de ‘King of Sports’ 
De zomer is begonnen en daarmee ook het cricketseizoen 

Onze wijk staat bol van tradities en 

mooie verhalen. Het verhaal van HCC 

Rood en Wit is er dan ook zeker een om 

met jullie te delen.  

Sinds 1881 bestaat deze cricketclub, een 

van de oudste van Nederland. Veel Bosch & 

Vaart kinderen en volwassenen hebben 

sindsdien als cricketer of toeschouwer op 

deze cricketvelden gestaan.  

Meer dan 160 kinderen uit de buurt 

Onlangs nog, in april, toen we voor de derde 

keer op rij ons scholentoernooi organiseer-

den. Er waren meer dan 160 kinderen uit de 

buurt die enthousiast mee hebben gedaan 

en gestreden om de Erik van Muiswinkel 

crickettrofee. Op de vraag of ze willen blij-

ven cricketen roepen ze steevast met over-

tuiging JA!! Misschien jij ook wel na het le-

zen van dit verhaaltje over de ‘King of 

Sports”. 

Aangooien, wegslaan en rennen  

Cricket is een teamsport voor jongens en 

meisjes, en wordt tot ongeveer 13 jaar ge-

mengd gespeeld. De jongste jeugd speelt in 

zes- en achttallen. Cricket is een gooi- en 

slagspel, vergelijkbaar met honkbal en slag-

bal. De basis van het spel is eenvoudig: 

aangooien, wegslaan en rennen om punten 

te krijgen. De cricketsport is heel populair in 

bijvoorbeeld Engeland, Australië, Nieuw 

Zeeland, India, Pakistan en Zuid-Afrika. De 

sport is wereldwijd zo groot dat het WK Cric-

ket het derde grootste sportevenement ter 

wereld is. De Engelsen noemen cricket zelfs 

The King of Sports. 

Cricket in Nederland is, net als bijvoorbeeld 

voetbal en hockey, voor jonge kinderen vol-

ledig aangepast in tijdsduur, spelregels en 

materiaal. Iedereen pikt het spel spelen-

derwijs op en er zijn helemaal geen 

ingewikkelde spelregels.  

In iedere leeftijdscategorie een team 

Er wordt bij Rood en Wit al gecricket 

vanaf 5 jaar. Je speelt dan onderlinge 

partijtjes bij de Petjes. Vanaf 7/8 jaar ga 

je echte wedstrijden spelen tegen te-

genstanders in de regio. Voor de jong-

ste jeugd duurt een wedstrijd zo’n an-

derhalf uur, op woensdagmiddag of 

zaterdag- of zondagochtend. Er wordt 

gespeeld met een zachte(re) bal. Vanaf 

een jaar of 12 loopt dat op tot 3 à 4 uur. 

Er wordt dan met een harde bal ge-

speeld en goede bescherming. Als je 

het speelt, zul je merken hoe verrassend 

dynamisch het is en ook dat het een enorme 

denksport is! Rood en Wit heeft in iedere 

leeftijdscategorie een team: U9 (under 9); 

U10, U12, U14 en U16. 

Grote kans om ont-

dekt te worden 

Cricket is in Nederland 

een kleine sport. De 

kans dat je “ontdekt” 

wordt, is veel groter 

dan bijvoorbeeld bij 

voetbal, hockey of golf. 

Al vanaf je twaalfde 

maak je kans om gese-

lecteerd te worden 

voor de nationale 

jeugdselecties, de 

Dutch Lions of Dutch 

Lionesses. Wie weet 

ga jij wel als Dutch 

Lion of Lioness mee 

naar Engeland. Of, als 

je wat ouder bent, naar 

nog mooiere plekken, 

zoals het Caribisch gebied, Zuid-Afrika of 

India!  

Rood en Wit heeft momenteel 7 jongens en 

7 meisjes bij de nationale selecties. 

Prima te combineren  

Cricket is niet duurder dan de meeste 

sporten. Het tenue bestaat uit een paar 

sportschoenen, een t-shirt en een sport-

broek. Als je echte wedstrijden gaat spe-

len is er een clubtenue. De clubs leveren 

het cricketmateriaal.  

Veel  kinderen doen er ook nog een sport 

naast. Bijna alle cricketkinderen doen ‘s 

winters aan voetbal of hockey. Ook zijn er 

veel tennissers bij. Dat blijkt prima samen 

te gaan.  

 

Wil je ook een keertje komen cricketen?   

Jij bent als goede buur natuurlijk meer dan 

welkom. Op woensdagmiddag van 15.00-

16.00 traint de U9 (t/m 9 jaar).  Ben je ouder 

dan 9 jaar kom dan om 16.00 uur. Onze 

trainers Jaap, Boy en Michiel leren je graag 

de fijne kneepjes van het vak.  

Kijk ook op de website:  

www.roodenwit.nl/ikwillerencricketen  

Tip voor de jongste kinderen:  

Houden je ouders van hardlopen in de Hout 

in het weekend? Vraag of ze dat tussen 

9.30-11 uur willen doen en jou eerst even 

naar Rood en Wit brengen. Dan mag jij 

meedoen met de Petjes (al vanaf 5 jaar).  

De data van de petjes trainingen zijn: zon-

dag 7 juni &  14 juni  en zaterdag 20 juni & 

27 juni.  

Ben je een ‘oud’ cricketer of lijkt het je ge-

woon leuk en heb je zin om op woensdag-

avond mee te doen met de T20 Village cric-

ket ‘Halfway Trophy 2015’?  

Meld je aan door een sms te sturen aan 

Huib van Walsem  06-10934800. 

 

Femke de Vries 

‘Op verschillende scholen in de buurt worden cricketclinics gegeven tijdens 

de gymles (HMS-Bos & Vaartschool-Bosch en Hovenschool en Rudolf 

Steiner, Beatrixschool etc) en de leerlingen sluiten dit jaarlijks op de derde 

 

De U10 werd vorig jaar landskampioen 

Jonge cricketers in vol ornaat... 
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Van de wijkraad 

Patrick van Harderwijk: voorzitter 

patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 

vic.vanderbroek@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, web-

site, digitale nieuwsbrief 

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

 

Jouko Huismans: Sancta Maria, website, digitale 

nieuwsbrief, contactpersoon adverteerders 

jouko.huismans@boschenvaart.nl 

Jeroen de Jonge: penningmeester 

jeroen.dejonge@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lo-

pende projecten 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Postbus 3237 

2001 DE Haarlem 

info@boschenvaart.nl 

redactie@boschenvaart.nl 

webredactie@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

De wijkraad Bosch & Vaart 

Verkeersveiligheid Schouwtjeslaan 
Op 18 mei is met een grote 

groep belanghebbenden on-

der leiding van de gemeentelij-

ke afdeling Gebiedsontwikke-

ling en beheer Zuid-West ge-

sproken over de verschillende 

opties om de verkeersveilig-

heid op de Schouwtjeslaan en 

brug te verbeteren.  

De groep bestond uit vertegen-

woordigers van de volgende 

belangengroepen: wijkraad Ko-

ninginnebuurt, wijkraad Bosch & 

Vaart, werkgroep "najaar  2014", 

werkgroep Schouwtjeslaan-Uit 

den Bosstraat –Fietsersbond, werkgroep 

Schouwtjesplein en nieuwe bewoners 

Kroonhof.  

Vervolgbijeenkomst op 22 juni 

Mede door de te grote groep en tegenge-

stelde belangen is het helaas niet tot een 

breed gedragen oplossing gekomen. Daar-

om is er op maandag 22 juni een vervolgbij-

eenkomst met een beperkt aantal deelne-

mers uit de belangengroepen gepland.  

De wijkraad Bosch & Vaart zal deelnemen 

en heeft een oproep gedaan dat een ieder 

nu eens moet stoppen met het benaderen 

van het probleem vanuit de eigen positie 

maar alleen moet focussen op het geza-

menlijk belang; het voorkomen/oplossen 

van een gevaarlijke verkeerssituatie. 

De gevaarlijke drempel bij de Schouwtjesbrug 

Grasmat Oranjeplein ten onder aan eigen succes 
Het is iedere dag weer een feest om te 

zien hoe de jeugd zich vermaakt op het 

Oranjeplein. Ook tijdens de Koningsdag 

is het binnenterrein vol bezet.  

Maar er is ook een keerzijde; door 

het intensieve gebruik is op enkele 

plekken de grasmat ver te zoeken.  

Omploegen en opnieuw inzaaien 

Met Spaarnelanden is afgesproken 

dat het slechtste gedeelte volledig 

omgeploegd wordt en opnieuw in-

gezaaid. De rest wordt “geprikt”, 

bijgezaaid en bemest. Daarmee 

wordt voorkomen dat het hele ge-

bied weer voor langere tijd niet ge-

bruikt kan worden.  

Daarnaast is afgesproken dat vol-

gend jaar delen van het plein in toerbeurt 

afgezet zullen worden met linten zodat dat 

deel zich weer kan herstellen. We vragen de 

jeugd braaf te zijn en het afgezette deel niet 

te betreden. 

Ondergrondse containers 
Naar aanleiding van diverse suggesties 

van belanghebbenden is het plaatsings-

plan van de vuilcontainers op enkele 

punten aangepast.  

Het totaal overzicht kun je vinden via een 

link op onze site. Alle bewoners hebben 

inmiddels een brief ontvangen met vermel-

ding van de locatie van de vuilcontainer in 

de directe omgeving.  

De mogelijkheid bestaat een bezwaar-

schrift in te dienen, maar eventuele be-

zwaren hebben geen opschortende wer-

king. Wel kun je – in geval van spoed – om 

een voorlopige voorziening vragen bij de 

Raad van State. Daaraan zijn wel kosten 

verbonden (voor detailinfo zie de brief van 

de gemeente).  

Volgens planning start Spaarnelan-

den  vlak voor of direct na de bouwvakan-

tie met de plaatsing van de ondergrondse 

vuilcontainers. 

Sanctabrug 

De brug over de Leidsevaart die de 

Leidsevaart verbindt met het Lyceum 

Sancta Maria heeft eindelijk een naam 

gekregen: Sanctabrug. Dit heeft het col-

lege besloten.  

Tot op heden was er nog nooit officieel een 

naam voor de brug vastgesteld. Om de 

naam aan te laten sluiten bij de omgeving is 

er gekozen voor ‘Sanctabrug’ omdat leer-

lingen van het Sancta Maria veel gebruik-

maken van deze brug.  

De brug ligt ter hoogte van Manege De 

Zonneruiters Bosch & Vaart.  
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Agenda 
Woensdag 15, 22 & 29 juli en 5 augus-

tus van 17.00 tot 23.00 uur 

Parksessies in de Haarlemmerhout 

Zaterdag 26 september ca. 16.30 uur 

Bosch & Vaart Burenborrel, in elke straat 

Donderdag 15 oktober 19.00 uur  

Vrijwilligersborrel in Restaurant Hout  

Elke derde dinsdag van de maand  

van 11.00 tot 12.00 uur 

BUUV inloopuur bij de Buurtbakker, Wa-

genweg 138     

Koffieochtenden voor ouderen 

in Restaurant Hout 

Maandag 6 juli 10.30 uur  

Auk Boom over de Groote Zeilvaert  

Maandag 3 augustus 10.30 uur 

vanwege de vakantieperiode geen gast  

Maandag 7 september 10.30 uur  

Tina Kuyper-Hummelen over Ayurveda  

Maandag 5 oktober 10.30 uur 

Rita Horst - regisseur - “Goedenavond 

Dames en Heren” 

Maandag 2 november 10.30 uur  

Jeffrey Bosch van Bubb Kuyper Veiling 

over boeken en prenten 

Maandag 7 december 10.30 uur  

Desiree Cardinaals over het schrijven van 

levens- en familieportretten 

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de 

gaten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (op de homepage van de website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de laat-

ste nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je 

Koffieochtend voor ouderen 
We zijn blij te kunnen melden dat 

we twee nieuwe coördinatoren 

voor de maandelijkse koffieoch-

tenden voor ouderen hebben ge-

vonden. Jutta Swakowski en Sjaak 

Joziasse nemen deze taak van 

Anneke Jochemsen over.  

Anneke heeft vorig jaar de wijk en de 

wijkraad helaas verlaten. Maar zij is 

het afgelopen jaar nog wel de orga-

nisatie van de koffieochtenden blij-

ven doen. Op deze plek willen wij 

haar daar, mede namens de trouwe 

bezoekers, nogmaals heel hartelijk 

voor danken.  

Anneke wilde niet opstappen voordat er 

goede opvolging gevonden was. En die is er 

nu dus. Jutta en Sjaak gaan er vol enthousi-

asme mee aan de slag. Zij bezoeken de 

koffieochtenden zelf ook zo veel mogelijk.  

Jutta en Sjaak zijn beiden ook vrijwilliger in 

het kader van het project Burenhulp Bosch 

& Vaart.  

De wijkraad heet Jutta en Sjaak van harte 

welkom. We zijn heel blij dat ze de organi-

satie van dit in de buurt zeer gewaardeerde 

initiatief op zich willen nemen.  

 

Zij hebben het programma van gastsprekers 

voor het komende half jaar al ingevuld. Dat 

vind je in de agenda hiernaast.  

Heb je suggesties voor een leuke gast of wil 

je zelf eens wat komen vertellen, dan kun je 

contact opnemen met Jutta en Sjaak: 

Jutta Swakowski 

swakow@kpnmail.nl 

023-5768189 

Sjaak Joziasse 

sjaakjoziasse@gmail.com 

023-5425067 

Van de wijkraad 

Schrijftalent gezocht 
De redactie van de Kroniek is naarstig op 

zoek naar nieuw bloed (zie ook pagina 7). 

Dus voel je je betrokken bij je buurt en heb 

je een vlotte pen? Kom erbij!   


