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In memoriam  
Niny van Oerle 
Maandag 22 mei is Niny van Oerle thuis in 

de Spruitenboschstraat overleden. Naast 

haar politieke carrière is zij ook heel be-

langrijk geweest voor Bosch & Vaart. Hans 

van der Straaten schreef een prachtig in 

memoriam.  

► lees verder op pagina 2  

Impressies van de  
Cultuurlijn  

 

Leuke mensen om je 
heen geven energie 
Na bijna zestien jaar heeft Patrick van Har-

derwijk afscheid genomen van de wijkraad. 

Reden voor Maaike le Grand om bij hem 

langs te gaan en samen terug te blikken op 

deze periode.  

► lees verder op pagina 8 

Hans van der Straaten en Aafke Moolen-

burgh belichten de vele culturele hoogte-

punten die zij bezochten tijdens de 18e 

Cultuurlijn. Van muziek tot voordrachten 

tot exposities; er was voor elk wat wils. 

► lees verder op pagina 3 

Cricketclub Rood en Wit 
Maaike Le Grand bracht een bezoek aan 

Cricketclub Rood en Wit die sinds kort in 

onze wijk is gehuisvest op de velden van 

THB (The Haarlem Boys).  Cricket moet je 

proberen dus ga vooral eens langs. Ze 

leggen je het spelletje graag uit.  

► lees verder op pagina 9 

Zwemmen in de Leidsevaart? 

De zomer is weer in aantocht! De bootjes 

langs de Vaart worden gepoetst, de pick-

nickmanden kunnen weer gevuld en de 

avonden zijn weer lang en warm.  Een 

voorbode voor een heerlijke warme zo-

mer. En als het even kan, met ons eigen 

zwemwater voor de deur. 

Zodra de eerste warme dagen zich aandie-

nen, zie je steeds meer kinderen aan de 

waterkant.  

Gewapend met luchtbedden, kleine bootjes, 

zwembanden en waterschoentjes springen 

ze massaal in de Leidsevaart. Samen met 

de bloeiende waterlelies levert het idyllische 

plaatjes op, bijna nostalgisch uit de tijd dat 

het water nog schoon leek en vervuiling nog 

ver weg. Maar kan het wel? Zwemmen in de 

Vaart? Hoe schoon is het water eigenlijk? 

Onderzoek 

Voor een project op school gingen Max Tan-

gelder en Roeland Jetten (beiden 15) op 

zoek naar antwoorden. Ze maakten er ook 

een filmpje van, dat te zien is op de website 

boschenvaart.nl. 

’Iedereen zwemt in de Leidsevaart’ vertelt 

Max, ’Maar er zijn ook veel verhalen van 

oude fietsen die op de bodem liggen en 

afval dat in het water ronddrijft. Wij vroegen 

ons dus af of je overal veilig kunt zwemmen.  

En of dit water nou hetzelfde is als bijvoor-

beeld bij de Mooie Nel, dat er altijd heel fris 

uitziet.’ 

Schoon, maar geen officieel zwemwater 

De jongens gingen eerst naar de gemeente 

en werden vervolgens van het gebruikelijk 

kastje naar de muur gestuurd. Dat bracht ze 

op verschillende plekken, van Rijkswater-

staat tot aan de waterzuivering van het 

Hoogheemraadschap Rijnland in Schalkwijk. 

Uiteindelijk troffen ze toch een deskundige 

die hen kon vertellen hoe het zat. Gerard 

van Hessing vertelt in het filmpje hoe in 

Haarlem al het water met elkaar verbonden 

is en hoe dit door de gemeente samen met 

Hoogheemraadschap wordt gereinigd. Con-

clusie van het verhaal: het water in de Haar-

lemse vaarten en grachten is op zich 

schoon genoeg, maar het is geen officieel 

zwemwater. 

Houd de waarschuwingen in de gaten 

De gemeente geeft op een overzichtskaart 

aan waar de zwemplekken in en rond Haar-

lem zich bevinden (zwemwater.nl). Wil je je 

toch wagen in bijvoorbeeld de Leidsevaart, 

kijk dan vooraf even op de site of er geen 

speciale waarschuwingen zijn!  

 

Lekker dobberen in de Leidsevaart                  foto: wilikditwel.blogspot.nl 
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In Memoriam Niny van Oerle 1934 - 2017 

 

Maandag 22 mei is Niny van Oerle thuis 

in de Spruitenboschstraat overleden. Het 

overlijden van Niny heeft veel aandacht 

gekregen.  

John Oomkes schreef op 24 mei in het 

Haarlems Dagblad uitgebreid over de ver-

diensten van Niny. Hij gaf het In Memoriam 

de titel: “Niny was haar gewicht in goud 

waard”. Allen die haar hebben gekend, 

waaronder zeker ook veel bewoners van 

Bosch & Vaart, zullen dat beamen.  

Haar gewicht in goud waard voor stad, 

land en buurt 

Niny zat in de Haarlemse gemeenteraad 

van 1994 tot 2002. Zij was van 1998 tot 

2002 bovendien voorzitter van de gemeen-

teraadsfractie van het CDA. In 2002 werd zij 

gekozen in de Tweede Kamer. Zij heeft vier 

jaar in de Tweede Kamer gezeten. Zij was 

daar voorzitter van de Themacommissie 

Ouderenbeleid.  

In 2006 werd zij Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Na de Haagse periode was 

zij tot een week voor haar overlijden tien 

jaar lang de drijvende kracht achter het 

Haarlemse Fonds voor Urgente Noden. 

Niny was haar gewicht dus in goud waard 

voor de stad Haarlem en voor het land.  

De naam Niny duikt steeds op 

Maar Niny is ook heel belangrijk geweest 

voor Bosch & Vaart. Toen aan het eind van 

de jaren zeventig van de vorige eeuw in het 

ingedutte Bosch & Vaartkwartier her en der 

nieuwe activiteiten ontstonden, zoals speel-

tuinvereniging, kinderactiviteiten, zomer-

feesten, wijkraad, groenactiviteiten, buren-

hulp, aandacht voor ouderen, exposities en 

Oranjefeesten, duikt steeds de naam van 

Niny op.  

Zij werd voorzitter van de Speeltuinvereni-

ging en schreef brieven aan het gemeente-

bestuur met het verzoek een gebouwtje 

voor de speeltuinvereniging beschikbaar te 

stellen en om een speelgelegenheid aan te 

leggen achter Sancta Maria.  Maar ze 

steekt ook de handen uit de mouwen als het 

verwaarloosde groen in de wijk door de 

bewoners wordt opgeknapt.  

Van Zomerfeesten tot Oranjefeesten 

Maar het belangrijkst is Niny voor Bosch en 

Vaart toch wel geweest als organisator van 

eerst een aantal Zomerfeesten en ietsje 

later ook Oranjefeesten. Aanvankelijk alleen 

gericht op kinderen, maar zij breidde de 

feesten vrijwel meteen uit naar feesten voor 

alle leeftijden. Het eerste Zomerfeest orga-

niseert Niny op zaterdag 1 september 1979. 

Nog niet midden op het Oranjeplein, maar 

bescheiden op het pleintje bij de Spruiten-

boschstraat en Bosch en Vaartstraat. In de 

middag veel activiteiten voor kinderen, met 

voor de allereerste keer een, zoals Niny dat 

noemde, rommel- en ruilmarkt voor kin-

deren. En ’s avonds heel voorzichtig een 

beetje dansen bij fakkellicht met de Dixie-

land Five.  

Kleine spullen, kleine prijzen 

Niny kreeg de smaak te pakken. Op 30 april 

1980 organiseerde zij het allereerste Oran-

jefeest, zoals wij dat nu kennen, op het 

Oranjeplein. Met een echte drumband en de 

eerste Oranjevrijmarkt. Niny lette er streng 

op dat de vrijmarkt niet te commercieel 

werd. Zij gebruikte het motto: kleine spullen, 

kleine prijzen.  

 

 

Na het succes van het eerste Zomerfeest 

organiseerde Niny op 30 augustus 1980 

een tweede. In de middag kinderactiviteiten 

en ’s avonds muziek en een beetje dansen, 

nu met muziek van het Bilthovens Saxo-

foonkwartet. Het was nog steeds uitermate 

beschaafd en verantwoord. Maar bij het 

derde Zomerfeest ging Niny los. Op 29 au-

gustus 1981 was er ’s avonds rockmuziek 

van de Red Hot Peppers en werd er veel en 

lang gedanst op het plein.  

Niny heeft altijd, ook toen het werk in de 

gemeenteraad en later in de Tweede Kamer 

meer beslag op haar ging leggen, de activi-

teiten in Bosch & Vaart met veel belang-

stelling gevolgd. Het Oranjefeest van 2017, 

een paar weken voor haar overlijden, heeft 

zij samen met Bart nog mogen meema-

ken.  

Wij zullen haar missen. 

29 mei 2017, Hans van der Straaten 

 

Zie ook het artikel in het Haarlems 

Dagblad van 24 mei jl.  

>> www.haarlemsdagblad.nl/playlist/

haarlem-uitgelicht/artikel/overleden-

niny-van-oerle-was-haar-gewicht-goud-

waard 

V.l.n.r. Niny van Oerle, Bart van Oerle, Hans van der Straaten, Marianne van der Straaten en Els Vogel  

Niny, haar gewicht in goud waard,  

ook voor Bosch & Vaart 
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Impressies van de Cultuurlijn 2017 
Het was een mooie zomerdag in de lente. 

Zondag 21 mei 2017. De dag van alweer 

de 18e Bosch en Vaart Cultuurlijn. Als 

vanouds georganiseerd door de niet afla-

tende Jolijn Onvlee en Truus Vlaanderen. 

Het thema dat Truus en Jolijn voor deze 

Cultuurlijn hadden gekozen was Jong en 

Oud. Het programma was dit jaar weer zo 

uitgebreid en gevarieerd dat het onmoge-

lijk is van alles een beschrijving te geven.  

Truus Vlaanderen opende de Cultuurlijn 

maar alvast op zaterdagmiddag in de Zo-

merluststraat waar Josée Gouda exposeer-

de en Jaap van Luin en Joop Klaasen 

samen klarinet speelden.  

Heel veel muziek . . . 

Zondag was mijn eerste bezoek aan de 

Ipenrodestraat. Daar liet Peter Beemster-

boer, de pianist van het Bosch & Vaart 

Koor, horen dat hij meer kan dan met enge-

lengeduld de zangers begeleiden. Speelse, 

weemoedige en griezelige sferen riep Peter 

op met werk van Rachmaninoff.  

Bij Arnaud Booij aan het Oranjeplein maak-

ten wij kennis met de toetsenkunst van Ar-

naud en met broer Jan Wouter en zus Nien-

ke Oostenrijk: Crossover. Beiden ervaren 

en professionele musici. Hij als jazzgitarist 

en zij als operazangeres. Vooral met twee 

songs van Cole Porter maakten zij indruk.  

Atafel! was de volgende muzikale happe-

ning. Wat een plezier en lol! In bewerkingen 

van For no One, Dirty Old Man, Those Were 

the Days komen zinnen voorbij als wat zegt 

de dokter van je promillage en wordt be-

weerd dat de Chardonnay goedkoper is in 

dozen. Dan begrijpt u waar het over ging.  

Jan Obbeek en voormalig frontman van 

Gruppo Sportivo, Hans Vandenburg, samen 

Out & Young, traden weer eens samen op, 

nu in de stampvolle woonkamer van Els en 

Wim Vogel in de Eindenhoutstraat. Hans 

Vandenburg opende met de zin "Vroeger 

was ik heel beroemd en speelde ik in Ahoy, 

nu speel ik hier voor jullie!" Samen gingen 

Jan en Hans op zoek naar een blonde 

vrouw met donker haar, met een wip en een 

wijsneus, dan hebben zij het voor elkaar. Jij 

bent bezet en ik ben bezeten stapelgek op 

jou. Tja. Laplandse vrouwen zijn oké en 

paardenstaarten zijn zo passé.  

Twee Certified Fools, Coen en Mart, gingen 

vreemd met Pacelle van Goethem en Neil 

Russell en vormden de groep Sticky. Zij 

hadden het voorrecht in de prachtige, zon-

overgoten tuin van Zomerluststraat 23 te 

mogen spelen. Prachtige liedjes voor een 

groot publiek. Wicked Game van Chris Isaak 

en Band on the Run van Wings waren de 

hoogtepunten.  

Voordrachten en toneel . . .  

Het verhaal van een bollenreiziger van 

Joost Mulder, aangevuld door Leo Feijen, 

was een fraaie ode aan Ton Trossel. Lees 

het boek zou ik zeggen, want dit verhaal is 

niet in twee zinnen uit te leggen. Wim de 

Jong maakte zijn debuut als toneelspeler 

naast de zeer ervaren Hans van Hechten in 

de Anarchistische Bankier. Een eenakter 

die de vele bankiers in Bosch & Vaart zal 

hebben verbaasd. Ik heb alleen de 

(besloten) generale gezien. En die maakte 

indruk. Ik weet niet of al die bankmedewer-

kers het stuk hebben gezien. Kunnen ze nog 

wat van leren, toch?  

Lotte Vogel en Nina van Koppen speelden 

tot groot plezier van veel kinderen het Zi-

geunermeisje. Hoewel dat allemaal nog 

niet zo voor de hand lag, liep het gelukkig 

toch goed af. Het zigeunermeisje vond haar 

prins, tot grote opluchting van jong en oud.  

Prachtige kunst  . . .  

Het Pop-Up huis was dit jaar in de Sprui-

tenboschstraat. Direct bij 

binnenkomen maakte werk 

van Gerard Veltman een 

overweldigende indruk. 

Een groot lichtgevend 

schip. Ook Annette Nicolai 

exposeerde in het Pop-Up 

huis. Annette maakt van 

ijzerdraad fraaie beelden.  

In Huize Delfos vonden 

naast het optreden van 

Sticky in de tuin (Klein Ca-

prera) in het huis nog drie 

exposities plaats waarbij 

vooral het zeer originele 

werk van Bettina Honig 

opviel. Op uit een boek 

gescheurde pagina's licht zij een enkele 

regel op en voegt er beeld aan toe. Bettina 

onthult wat werd toegedekt. Vergeten mo-

menten krijgen weer een plek. Vaak ook 

hilarisch. 

Inmiddels zijn de Haarlemse Huisjes van 

Renske Horn geliefde objecten geworden. 

Naast het Bosch & Vaart boek van Chris 

Hoefsmit hoort eigenlijk in ieder huis in 

Bosch & Vaart ook een tekening van Rens-

ke Horn hangen.  

Bij de Buurtbakker aan de Wagenweg was 

opvallend werk van Willemien Ebbinge te 

zien.  

En tot slot weer muziek . . . 

Bij de afsluiting van de Cultuurlijn op het 

Oranjeplein konden we naast de pizza ge-

nieten van de Buurtband met Lucas 

Moolenburgh, David Moolenburgh, Coen 

Bardelmeijer, Arnaud Booij en kersverse 

Bosch & Vaart bewoner en saxofonist San-

der Worst. Het weer was zo mooi dat baror-

ganisator Martijn van Westerop nog wel wat 

bier moest bijhalen.  

Aafke Moolenburgh & Hans van der Straaten 

 

Nog even lekker nagenieten?  

Op de website vind je een filmpje van het 

optreden van Sticky en een link naar het 

fotoalbum op Flickr.   

>> boschenvaart.nl/optreden-sticky-friends-

op-de-Cultuurlijn 

Het zeer originele werk van Bettina Honig 

Van Ahoy naar een huiskamer in Bosch & Vaart       foto: Fred de Ruyter 

‘In my private universe’ van Willemien Ebbinge 
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Anti-inbraaktips 
voor de vakantie 

De vakantieperiode komt er weer aan. En 

helaas gaan inbrekers niet op vakantie. 

Met deze tips kun je de kans op inbraak 

verkleinen.  

 

1. Vermeld niet op sociale media of uw 

antwoordapparaat dat u met vakan-

tie bent. 

2. Zorg ervoor dat op verschillende 

plekken, op verschillende tijden, in 

huis (ook op de bovenverdieping) 

licht brandt als het donker is. Dat kan 

met behulp van een schakelklok. 

3. Vertel de buren dat u met vakantie 

gaat, zodat zij een oogje in het zeil 

kunnen houden en voor de post en 

planten kunnen zorgen. Vraag hen 

ook om 's avonds de gordijnen dicht 

te doen en 's ochtends weer te ope-

nen. 

4. Plaats tijdens uw vakantie een auto 

op de oprit: een eventuele tweede 

auto van uzelf of die van uw buren. 

5. Laat wat speelgoed rondslingeren op 

de grond, zet wat koffiekopjes op 

tafel en laat er een krant liggen, zo-

dat het huis een bewoonde indruk 

maakt. 

Meer preventietips:  

www.politiekeurmerk.nl 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  

Bron: Vereniging Eigen Huis/ Politie Haarlem  
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Column TUINIEREN! 
Het moet niet gekker worden! We wilden 

een huis met een tuin om in te zitten enzo, 

maar om nou op ons kostbare akkertje te 

gaan werken? In mijn vorige stukje heb ik je 

het recept gegeven voor een onderhouds-

vriendelijke beplanting, met planten die lek-

ker lang doorbloeien en elk jaar terugkomen. 

Zodra geplant, hebben ze natuurlijk wel een 

beetje aandacht nodig.  

Wat is tuinieren eigenlijk? Sommigen verta-

len dat als naar het tuincentrum gaan, waar 

je je met een XL boodschappenkar door een 

uitgekiend gangenstelsel laat slingeren met 

potten, tuinaarde, kunstmest, gardentools, 

stenen, geurkaarsen, dierenvoer en glim-

mende Webers met bijpassende accessoi-

res.  Je neemt vast houtsnippers mee met 

rooksmaak die vervolgens in je schuur lig-

gen te wachten op die ene mooie dag dat 

het huishoudmanagement heeft bepaald om 

het vlees te gaan roosteren in de achtertuin, 

terwijl jij net zo’n zin hebt om een lazy after-

noon op je favoriete Bloemendaalse strand-

tent te blijven hangen. Want had je niet net 

een nieuwe keuken van 25K laten installe-

ren?  Buiten koken lijkt nu eenmaal roman-

tisch, zeker met een groen keramisch ei. 

Als je dan toch in dat tuincentrum bent en je 

vlak voor de kassa’s de tuinplanten ontdekt, 

dan koop je snel wat plantjes die nù in bloei 

staan, zogenaamde eenjarige. Meneer tuin-

centrum blij, want volgend jaar kom je dat 

rondje weer opnieuw maken! Maar neem ze 

gerust, hoe meer ‘couleur lo-

cale’ hoe beter. Qua tuinon-

derhoud doen we het hoogno-

dige. Geef tijdens droge dagen 

‘s avonds flink water. Leuk 

werk, heel zen word je ervan 

na een day at the office. Laat 

je hulp of platzakke kinderen 

het terras schrobben met mili-

euvriendelijke azijn om het 

onkruidvrij te houden.  

Onkruiden hebben de neiging 

hard te groeien in de zomer, 

dus blijf wieden!  Zevenblad 

tiert ‘weelderig’ (blaadjes tot 7 

tellen): uitrukken met huid en 

haar. Snoei lange takken van 

struiken gerust terug, zeker als 

deze al gebloeid hebben. Ook 

alles wat je er lelijk aan vindt, 

wordt niet meer mooi, in de 

groenbak ermee. Hetzelfde 

voor de Blauwe Regen; nu alle slordige 

stengels terug knippen is volgend jaar meer 

bloei. Kattenkruid, Lavendel en vrouwen-

mantel knip je met de heggenschaar terug. 

In een vaasje op de tuintafel. Bij thuiskomst 

van vakantie geven ze een tweede bloei.  

Alle hagen graag rond de langste dag kort-

wieken, houdt ze strak! Rozen die zijn uitge-

bloeid met de lange takkenschaar kort knip-

pen. Doe dit niet met klimmers, die gaan nog 

leuke bottels vormen in het najaar. Er is  

 

genoeg te doen, je zou er trek van krijgen. 

Eet de onlangs gekweekte AH-groenten en 

kruidjes van de kids maar op met de eerste 

de beste barbecue. Want blijf vooral rook-

wolken naar de buren verspreiden, een te-

ken dat we hier in de buurt allemaal gewoon 

zijn gebleven. 

 

Lucie Nijsen 

Tuinontwerper 

Koningsdag, mooie mix van oudgedienden en nieuwe bewoners 
Koninginnedag 2017, oh nee, Konings-

dag alweer voor de vierde keer maar 

liefst. Het blijft wennen voor de oudere 

generatie en ook nog op een andere da-

tum, 27 april. Totaal onnodig, wat was er 

mis met 30 april?, maar een Koning wikt 

en beschikt. Ook de weergoden lijken 

zich er inmiddels bij neer te leggen. De 

zon scheen driftiger dan verwacht op de 

hoofden van ons gelukkige onderdanen.  

Vrijwilligers bedankt!!! 

Het leger vrijwilligers maakte de dag natuur-

lijk zoals altijd echt tot een succes. Dit jaar 

was het een mooie mix van oudgedienden 

en nieuwe buurtbewoners van de Bosch en 

Vaart. Daar is het Oranjecomité erg blij 

mee. Eén vrijwilliger willen we graag in het 

zonnetje zetten, Jan Stam uit de Bos en 

Vaartstraat. Jan verzorgt al sinds mensen-

heugenis de broodjes worst en we willen 

hem daarvoor hartelijk danken. Tot volgend 

jaar Jan! 

Uitdagingen voor de vrijmarkt waren dit jaar 

twee ordinaire afvalcontainers op het Oran-

jeplein en een gele klusbus die in de weg  

stonden. Ook troffen we enkele verdwaalde 

auto’s aan van Airbnb-gasten die hun auto 

goedkoop in onze buurt hadden geparkeerd. 

Creatief hebben we de bar er omheen ge-

bouwd.  

Vermeldenswaardig is verder dat de eerste 

verkopers op de Vrijmarkt zich al om 06.15 

uur hadden genesteld op het plein. Een 

primeur, omdat meestal het Oranjecomité er 

als eerste is. Een moeder had samen met 

haar zoontje, slaperig en in een warme de-

ken gewikkeld, haar tweedehandswaar uit-

gestald. Een aandoenlijk tafereel.  

Het is typerend voor het enthousiasme 

waarmee tientallen gezinnen uit stad en 

ommeland een plekje vinden op het plein op 

deze traditionele dag. De meeste kinderen 

hadden dit jaar hun plekje van tevoren met 

krijt afgezet en niet met tape. De bewoners 

aan het plein vinden dit zeer prettig, vooral 

omdat tape na een regenbui extreem moei-

lijk te verwijderen is. Volgend jaar dus weer 

krijten met zijn allen! 

► lees verder op pagina 11 

Jan Stam met het koninklijk paar Koning Victor 

en zijn gemalin, de beeldschone Koningin Manon 
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Buurtgenoten: Bed and Breakfast-eigenaar Gautam S. Bhullar 

Gautam met foto’s van zijn ouders en ouderlijk huis in India                 Foto: Chris Hoefsmit 
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Tot mijn verrassing kwam ik er onlangs 

achter dat in onze buurt een bed & break-

fast is gevestigd. En later ontdekte ik dat 

de charmante eigenaar Gautam Bhullar  

(68) een heel bijzondere man is. Aan zijn 

naam te zien en aan zijn accent te horen, 

vermoedde ik al dat Gautam oorspronke-

lijk niet uit Nederland komt. En dat klopt. 

 

Hoe bent u in Nederland terecht geko-

men? 

Gautam: "Ik kom oorspronkelijk uit India, uit 

Amritsar in Punjab, waar de beroemde Gou-

den Tempel staat. Tot 1975 heb ik in India 

gewoond, maar toen ik 26 jaar oud was, ben 

ik vertrokken. Ik had mijn bachelor diploma 

als mechanical engineer. Ik wilde eerst wat 

rondreizen, onder andere door Scandinavië, 

en daarna een vervolgopleiding doen. Dat 

laatste bleek in Nederland erg lastig door de 

taal. Op een gegeven moment zag ik echter 

een vacature bij een Amerikaans inge-

nieursbureau dat in Haarlem een dochteron-

derneming had en zij zochten Engelsspre-

kende mensen met technische kennis. Het 

ging om het ontwerpen, produceren en in-

stalleren van machines voor raffinaderijen, 

ik deed daar de planning. Na 10 jaar stopte 

dat: het waren de jaren 80 en er vielen veel 

ontslagen. Vanaf dat moment heb ik via een 

soort uitzendbureaus op projectbasis voor 

verschillende Nederlandse bedrijven ge-

werkt, soms voor een aantal maanden, 

soms voor 2-3 jaar.” 

 

En wanneer bent u in Bosch & Vaart ko-

men wonen? 

“Eerst woonde ik aan de andere kant van de 

Haarlemmerhout langs het Spaarne in een 

gemeubileerd huurhuis. In 1981 ben ik in de 

Bosch & Vaartwijk komen wonen in een 

benedenhuis aan de  Westerhoutstraat. In 

die tijd waren de rentetarieven voor een 

hypotheek heel hoog, maar de prijzen van 

de huizen laag, dus een koophuis lag bin-

nen mijn bereik. Ik vind dit een prachtige 

buurt, elk huis is weer anders en de omge-

ving is heel mooi. 

Ik ben sinds een half jaar gescheiden en 

woon hier nu met mijn jongste zoon van 20. 

Hij studeert MBO muziekproductie en speelt 

goed piano. Mijn dochter van 26 is ook heel 

muzikaal, maar doet een universitaire oplei-

ding communicatie. Zij woont zelfstandig in 

Haarlem. Beide kinderen zijn geboren in dit 

huis.“ 

 

U heeft het huis verbouwd en bent uitein-

delijk een B&B begonnen.  

“Ja, het grappige van dit huis is dat de voor-

deur aan de Westerhoutstraat ligt, maar het 

huis loopt door tot aan de Bosch en Vaart-

straat. Daar was vroeger een garage en die 

heb ik in 1999 verbouwd tot een grote tuin-

kamer met tuin en terras, die we eerst zelf in 

gebruik hadden. In 2010 ben ik in dit gedeel-

te bed & breakfast Hout begonnen. Ik heb 

een eigen website, maar sta ook ingeschre-

ven bij de 

website 

bedand-

breakfast.nl 

en heb een 

rating van 

8.4, wat 

heel goed 

is. Er ko-

men men-

sen uit Ca-

nada, Italië, 

de hele 

wereld ei-

genlijk, 

maar ook 

familie van 

mensen uit 

de buurt. 

Soms zijn 

mensen 

kritisch, maar over het geheel genomen zijn 

de gasten heel tevreden. Gastvrij zijn zit 

sowieso heel erg in onze cultuur. En voor 

mij is het ook leuk om te doen. Ik werk, ik 

heb mijn contacten en wat extra inkomen 

met twee studerende kinderen. Ik geef infor-

matie over de omgeving, het openbaar ver-

voer en tips om leuke dingen te doen, de 

B&B heeft ook een sociale functie.” 

 

De Indiase roots 

Inmiddels zitten we aan een kopje thee met 

heerlijke Indiase koek. Gautam: “Die haal ik 

altijd op de Beverwijkse Bazaar. Het wordt 

daar verkocht door mensen uit Pakistan en 

Afghanistan. De koek is gemaakt van pista-

chenoten en er zit amandel in. Het lijkt een 

beetje op marsepein, maar is niet zo zoet. Ik 

kook vaak Indiaas, maar combineer ook wel 

een karbonaadje met tandoori massala. Of 

ik maak curry met lamsvlees. Maar meestal 

kook ik vegetarisch, eenmaal per week eet 

ik vlees. De massala’s (specerijenmengsels) 

maak ik zelf, bijvoorbeeld van kaneel, karde-

mom en komijnzaad. Je kunt ze kant-en-

klaar kopen, maar soms zit daar teveel chili-

peper in.” 

 

De foto's bij u aan de muur, zijn die van 

uw familie? 

"Ja dat zijn foto’s van mijn vader en moeder. 

Ik heb mijn vader eigenlijk niet gekend. Hij is 

gestorven toen ik zeven jaar oud was. Hij 

was al ouder en het was zijn tweede huwe-

lijk. Hij was hoogbegaafd en heeft in Enge-

land gestudeerd voor ingenieur. Ik ben dus 

in zijn voetsporen getreden. In India was hij 

professor in engineering. Dat was echt een 

gouden tijd. We woonden in een mooi huis 

met twee torens, dat je ook ziet op de  

foto’s.” 

 

Uw vader draagt een tulband. Was hij een 

sikh? 

"Ja en ik ook. Sikhs zijn een minderheid in 

India. Het is een corrupte maatschappij, dus 

het is moeilijk voor sikhs om een baan te 

vinden. Dat was ook een reden voor mij om 

naar Europa te gaan. Ik ben wel gelovig, 

maar draag geen tulband of zwaard. In vroe-

ger tijden werden sikhs vermoord door hin-

does en moslims. Ze moesten toen vechten 

voor hun rechten en een zwaard dragen. Ze 

mochten hun haar niet afknippen en droe-

gen een tulband. Maar dat was toen. Nu is 

dat niet meer van belang, al zie je nog 

steeds sikhs die de traditionele dracht dra-

gen als teken van hun identiteit. 

Het sikhisme is een relatief jong geloof. Wij 

geloven in tegenstelling tot de hindoes in 

maar één god, een hogere macht. God kun 

je alleen ervaren en niet zien. Het is een 

natuurkracht, een medium. Je zoekt contact 

met God door diepe meditatie en we bidden 

voor spirituele kracht. Je moet goed leven, 

iedereen helpen en werken met beide han-

den. Maar onze God, Waheguru, is een 

goeroe van heel het universum, een leer-

meester. Hij zorgt dat alles goed komt, daar 

moet je op vertrouwen, je moet je daaraan 

overgeven. In het sikhisme is iedereen ge-

lijk, er is geen kastesysteem. Eigenlijk is het 

een heel socialistisch idee. We delen alles 

met elkaar, ook eten en onderdak. We gelo-

ven in naastenliefde, tolerantie en respect 

hebben voor anderen.” 

Een mooie gedachte om mee te eindigen.  

  
Ellen van Mol  

 

 

Websites Gautam:  

bedandbreakfast.nl 

bedandbreakfasthout.nl 

B&B Hout aan de Bosch en Vaartstraat  

foto: website bedandbreakfasthout.nl 

  

http://bedandbreakfast.nl
http://bedandbreakfasthout.nl
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“Leuke mensen om je heen geven energie!” 
Spotlight op Patrick van Harderwijk, voormalig voorzitter van de wijkraad 
Voor veel wijkbewoners is Patrick van 

Harderwijk beslist geen onbekende. Geen 

wonder, want hij is ongelooflijk actief 

geweest in de wijk gedurende vele jaren. 

In november 2001 is hij in de wijkraad 

Bosch en Vaart gekomen, in 2004 is hij 

voorzitter geworden, en dat heeft hij 

12,13 jaar volgehouden, waarna hij ook 

andere taken als sponsorwerving op zich 

nam. Afgelopen lente is hij afgetreden als 

voorzitter. Daarnaast was hij vele jaren 

actief betrokken bij jaarlijkse activiteiten 

als Koningsdag en Kerstzingen.   

“ Er zijn inderdaad hele drukke tijden ge-

weest,” erkent Patrick, nu ontspannen in 

sportkledij gezeten aan de eettafel. “Ik herin-

ner me bijvoorbeeld de vele discussies over 

de verbetering van het riool, de strijd om de 

klinkertjes. En dan deden we als wijkraad in 

het begin nog alles zelf, ook de organisatie 

van toen nog Koninginnedag, het verzorgen 

van de zangbundeltjes voor het Kerstzingen, 

de Glühwein. Ons geheim? We hadden een 

leuk team. Maarten Henneman verzorgde 

de contacten met de gemeente,  nu doet 

Lex Rietveld  dat al weer een tijd.  En dan is 

er Victorine Egter van Wissekerke die alle 

communicatie en, met Jouko Huismans, de 

website verzorgt. En Vic van den Broek  

d’Obrenan die naast haar drukke baan de 

secretarisklus erbij doet. We hebben ontzet-

tend veel onderling contact gehad. De enige 

manier waarop je dat  lang kunt volhouden 

is als je leuke mensen in je team hebt. Ik 

heb de wijkraad altijd als een vriendenclub 

gevoeld.” 

Strijd om de klinkertjes 

De strijd om de klinkertjes verwijst naar een 

episode waarin sommige buurtbewoners 

zich van een minder fraaie kant lieten zien, 

en grof geschut niet schuwden toen bleek 

dat er niet genoeg geld was om alle betrok-

ken straten te  bestraten met oude ( en dus 

duurdere) klinkertjes.  “De gemeente was 

toentertijd praktisch failliet, het was niet rea-

listisch om van de gemeente te eisen dat zij 

extra geld zou spenderen voor het bestraten 

van gedeeltes van een rijke buurt als de 

Bosch & Vaart. Het is jammer dat een klein 

percentage bewoners dan zo’n negatieve 

stempel op de discussie kan drukken.  Het 

meest wrange is dat je na verloop van tijd 

nauwelijks verschil meer kunt zien tussen de 

“echte” oude klinkertjes en de toenmalig 

“nieuwe“ klinkertjes, dus waarom die af en 

toe zeer scherp verlopende discussie? Wij 

hebben ook altijd gepoogd de wijkraad te 

gebruiken als een positief instrument. Er zijn 

wijken waar zich alleen comiteetjes vormen 

van mensen die overal tegen zijn, maar wij 

hebben in de Bosch & Vaart gezocht naar 

punten waarop we elkaar konden vinden en 

waar we met de gemeente konden samen-

werken.” 

Hoogtepunten 

Gevraagd naar hoogtepunten uit deze bijna 

zestien jaar omspannende periode hoeft 

Patrick niet lang na te denken. “De opleve-

ring van het rioleringsproject, Koningsdag, 

de Cultuurlijn (waar wij als wijkraad overi-

gens niet actief in zijn) toen die het thema 

Water had, met dat fantastische straatthea-

ter! Maar bovenal, de samenwerking met 

een leuke groep mensen die je anders niet 

had leren kennen. Fraukje (de vrouw van 

Patrick) en ik hadden het er laatst nog over, 

wat een fijne buurt dit is. Niet alleen de lig-

ging, dicht bij stad, bos en strand is heerlijk. 

De mooie huizen spelen natuurlijk ook een 

rol. Maar bovenal zijn het de mensen die de 

buurt maken. Ik denk dat de buurt een be-

paald slag mensen aantrekt, die het stadsle-

ven waarderen, maar ook de gezelligheid 

van een buurt. Ik ben nu betrokken bij Bu-

renhulp en daar merk je ook hoe betrokken 

mensen bij elkaar zijn. 

Er zijn nu al jaren apart comités die Ko-

ningsdag etc. organiseren. Je merkt bij Ko-

ningsdag dat het echt een buurtfeest is, met 

aandacht voor de kinderen. Je ziet altijd 

mensen uit de buurt bij elkaar staan kletsen 

met een biertje. En velen helpen graag als 

vrijwilliger bij de bardienst of met kinderspel-

letjes. 

 

Patrick met zijn honden Charlie en Rover                   foto: Chris Hoefsmit  
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Vastgoed 

Patrick is directeur van Westplan. “Dat is uit 

toevalligheid zo ontstaan. Ik heb het bedrijf 

samen met een vriend sinds twintig jaar. We 

richten ons op huurwoningen in de VS. We 

hebben zeer veel meegemaakt: 9/11, de 

crash van 2008.  Maar we zijn altijd dicht bij 

onszelf gebleven. Wij hebben altijd ontwik-

keld voor beleggers vanuit de gedachte: als 

dit mijn eigen geld zou zijn, zou ik het dan 

ook doen? Zou ik daar zelf willen wonen? 

Wij hebben mensen altijd fatsoenlijk behan-

deld en dat onthouden ze. Ik vind het onge-

looflijk leuk om dingen georganiseerd te 

krijgen. Ik heb altijd wel mijn eigen weg ge-

volgd, nooit voor een baas gewerkt. Dat 

kreeg ik al van jongs af mee. Al tijdens de 

studie zette ik mijn eigen plan uit.” Dit eigen 

plan trekken is Patrick duidelijk goed afge-

gaan. Hij woont met vrouw en drie kinderen 

in een mooi licht en ruim huis, waar het eer-

ste wat je opvalt bij binnenkomst de vele 

jachttrofeeën zijn. 

Jagen 

“Jagen is iets wat je vanuit de familie moet 

meekrijgen”, legt Patrick uit. “Mijn grootva-

der deed het al, maar ik heb die wereld 

vooral via mijn schoonfamilie leren kennen. 

Ik vind het heerlijk om 

de hele dag met de kinderen en vrienden 

buiten te zijn. Ik vind het ook goed om mijn 

kinderen helder te laten zien dat er een con-

nectie is tussen vlees willen eten, en het 

doden van een dier. Mijn oudste dochter 

heeft wel vriendinnetjes die vegetariër zijn, 

en zij ziet nu dat de gedode dieren die wij 

eten, een eend of een fazant, tenminste een 

goed leven hebben gehad. De controle op 

de jachtvergunning is overigens heel streng, 

de opleiding is behoorlijk heftig. De politie 

checkt elk jaar hoe je alles opbergt en of je 

psychische profiel in orde is. De hele dag 

buiten zijn, en dan ‘s avonds samen eten, 

onder vrienden, dat is een groot genoegen.” 

Rugby 

Een andere sport die hij vanwege versleten 

knieën helaas niet meer zelf actief kan be-

oefenen, is rugby. “Er is door een paar en-

thousiastelingen een leuk initiatief ontstaan 

in de buurt van vaders die hun zonen trai-

nen in rugby en dat vind ik erg leuk om aan 

mee  te doen. Zo leer je weer een hele nieu-

we ploeg  leuke mensen kennen. Je kunt je 

energie er goed in kwijt, dat is heel goed 

voor die jongens. We doen het op het terrein 

van The Haarlem Boys. (THB). Dat is het 

fijne van de buurt, dat dergelijke initiatieven 

ontstaan.. Mijn advies aan de nieuwe wijk-

raad? Zorg dat je leuke mensen om je heen 

verzamelt, dan geeft zo’n ploeg een enorme 

energie!” 

Maaike le Grand 

Nieuw in de wijk: Cricket Club Rood en Wit 
Wat maakt cricket zo speciaal? Kom het gratis proberen op Rood en Wit 

Bosch & Vaarters  zijn gezegend met een 

ongekend rijk aanbod aan sportfacilitei-

ten in hun directe omgeving. Vlakbij het 

Sancta Maria lyceum kun je niet alleen 

leren tennissen en paardrijden, maar ook 

voetballen en ...cricket spelen! 

Op wandelvakanties in Engeland heeft on-

dergetekende wel eens een klein uurtje 

staan kijken naar de bewegingen om te pro-

beren de regels te ontcijferen die de slagen 

en uitroepen van de in het wit geklede spe-

lers schijnen te dicteren. Want wat gebeurt 

hier nu? Iemand roept iets, iemand slaat 

een bal. Maar waarom blijft deze persoon 

staan? Tot mijn geruststelling bekent Huib 

van Walsem , voorzitter van de Haarlemse 

Cricket Club Rood en Wit, dat hij in het prille 

begin zelf  als negenjarige toeschouwer ook 

voor raadsels stond als hij probeerde te 

begrijpen hoe dit spel gespeeld moet wor-

den. Toen hij het is gaan proberen, ging er 

echter een geheel nieuwe wereld voor hem 

open. 

“Cricket is een sport die je moet proberen”, 

legt Huib enthousiast uit. “Juist in de variatie 

met andere sporten, zoals hockey en voet-

bal, merk je dat je andere vaardigheden 

leert, zoals bijvoorbeeld een goede oog-

handcoördinatie. Cricket heeft het meeste 

weg van honkbal, maar verschillen zijn bij-

voorbeeld dat je rondom 360 graden van het 

veld gebruikt, dat je één slagbeurt per dag 

hebt, maar blijft slaan totdat je uitgaat. Je 

bouwt innings op. Wedstrijden hebben veel 

spanning als je de regels leert kennen. Voor 

de jeugd zijn er 

korte wedstrijden. 

Geduld en uit-

houdingsver-

mogen worden 

getest. En ook 

fysiek is het een 

veeleisende 

sport. Je bent 

bezig bent met 

slaan (batten), 

werpen (bowlen) 

en vangen en 

gooien (fielden).  

Cultureel Erf-

goed 

Huib van Walsem 

vertelt met veel enthousiasme over Cric-

ket Club Rood en Wit, een club die al sinds 

1881 bestaat. En die tot een van de grootste 

van Nederland behoort. De rijke historie van 

de club is middels een zeer geordend ar-

chief goed toegankelijk. Voor de liefhebbers 

van historie is het vermeldenswaard dat de 

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het ge-

hele archief gaat digitaliseren. Het bevat als 

cultureel erfgoed een schat aan informatie 

over hoe sporters 136 jaar lang tegen elkaar 

en de sport aangekeken hebben. In het 

voorjaar en de zomer verschijnt elke week 

(!) clubblad De Spriet met verslagen en fo-

to’s van wedstrijden en ander clubnieuws. 

De Spriet is vernoemd naar een vogel, die 

bij landing op het veld geluk brengt.  Om het 

archief precies te citeren: “Kwam hij in een 

sierlijke vlucht van rechts aanvliegen op 

Zondagmorgen, dan ging alles naar wens. 

Wee echter onze dierbare kleuren, als het 

dier van links het veld naderde, want dat 

voorspelde slechts onheil.” “De club heeft 

een gedegen jeugdopleiding en heeft een 

technisch beleid dat gericht is op topsport. 

Rood en Wit is regelmatig kampioen van 

Nederland geweest.  

Binnenkort gaan we met een veteranen 

team op tour naar Engeland, en spelen we 

op Engelse scholen waar we als jeugdlid 

vroeger zijn geweest, iets wat we ook nu 

nog steeds met jeugdteams doen. Dat opent 

een nieuwe horizon voor onze spelers.  

► lees verder op pagina 10 

Heren 1 en de jongste jeugd betreden het veld 

 

Foto: Chris Hoefsmit 
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► vervolg van pagina 9 

 

Wat ook heel 

inspirerend kan 

zijn, is dat je, 

omdat cricket 

een relatief 

kleine sport is 

in Nederland, 

veel sneller in 

beeld komt 

voor selectie in 

een topteam. 

Onlangs is een 

van onze jon-

gens naast het Nederlands elftal voor het 

Engelse countyteam Somerset als professio-

nal gecontracteerd!” 

Het sociale aspect 

Recentelijk is de club verhuisd, naar het ter-

rein van THB, The Haarlem Boys, een zeer 

gastvrije voetbalclub, aldus Huib. Het terrein 

is toegankelijk via het vernieuwde schelpen-

paadje achter het Sancta Maria en het ons 

allen bekende charmante theekoepeltje met 

de sfinxen. Ze zijn blij met de nieuwe plek, 

waar de faciliteiten heel goed zijn, en waar 

een gezellige  accommodatie is die zeer goed 

past en vooral zeer intensief gebruikt wordt, 

met veel vrijwilligers die ook  in de Bosch & 

Vaart buurt wonen.  

De club telt 250 leden, waarvan tachtig jeugd-

leden.  Er zijn jongens- en meisjes (al vanaf 

vijf jaar) en heren – en damesteams. Niet 

iedereen in Nederland realiseert zich dat, 

maar wereldwijd is cricket , na voetbal, de 

tweede beoefende sport!  In Engeland, India, 

Pakistan, Australië en Zuid-Afrika zijn de sta-

dions vol bij belangrijke wedstrijden en is de 

sport ongekend populair.  

Cricket moet proberen! 

Rood Wit nodigt iedereen uit om naar de club 

te komen voor gratis proeftrainingen of proef-

lidmaatschap (mail Hans van Beurten, secre-

taris@roodenwit.nl). Cricket moet je eerst een 

paar keer proberen!  

Ze organiseren ook op verzoek clinics voor 

bedrijven of voor een partijtje. De club heeft 

voldoende materiaal (kleding, helmen en 

bats) voor iedereen beschikbaar. Huib zelf 

heeft de ervaring dat juist deze sport veel 

ruimte biedt om anderen te leren kennen. Je 

leert ook je tegenspelers door de jaren heen 

goed kennen. Met cricket maak je vrienden 

voor het leven!” 

Het is een mooie aanvulling als sport in de 

zomer voor de buurt. Huibs advies? Neem 

een kijkje op Eindehout, kijk op 

www.roodenwit.nl,  blader eens digitaal door 

wat Sprieten, en kom het een keertje uitpro-

beren, want pas als je het doet, krijg je echt 

de smaak te pakken! Tot ziens op het cricket-

veld. 

Maaike le Grand 

 

Uw Advertentie hier?  
Met een advertentie in de  

Kroniek van Bosch & Vaart  

bereikt u ruim 2.000  

betrokken bewoners.  
 

 

info@boschenvaart.nl  

http://www.roodenwit.nl
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Van de wijkraad 

Jouko Huismans: voorzitter 

jouko.huismans@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 

 

 

Douwe van Keulen: penningmeester 

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lo-

pende projecten 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, sponsoring 

frederike.vanurk@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 

► Koningsdag, vervolg van pagina 5 

Hoogtepunt was natuurlijk de bordesscene 

met onze Koning Victor en zijn gemalin, de 

beeldschone Koningin Manon. Prachtig hoe 

iedereen de monarchie omarmt in de buurt. 

Driewerf ‘hoera’ was hun deel. De aubade 

aan hen werd zoals altijd muzikaal omlijst 

door de beste fanfare van de Benelux, de 

Damiateband uit Hoofddorp. Zeldzaam zijn 

hun bevlogen majorettes, die het optreden 

compleet maken.  

Saté en tafels en stoelen 

Na het ochtendgedeelte was het tijd voor de 

oudhollandse spelletjes op het gras. Met dit 

jaar als hoogtepunt het spijkerbroekhangen 

en Koning penalty. Ralph Moerman schoot 

als beste en ging aan de haal met twee Ajax

-vrijkaartjes. Vermeldenswaardig is dat de 

poffertjes een waar verkoopsucces bleken. 

De dag werd zoals altijd afgesloten met een 

gezellige borrel op het plein. Graag melden 

we dat er volgend jaar weer saté zal worden 

verkocht en tafels met stoelen zullen wor-

den geplaatst.  

Neem het stokje over! 

Afsluitend melden we dat er zich twee nieu-

we leden voor het Oranjecomité hebben 

aangemeld. Dit is echter niet voldoende, 

aangezien een aantal leden van het Oranje-

comité er na vele trouwe jaren mee stopt. 

Dus jonge buurtbewoners uit de Bos en 

Vaart, neem het stokje over en zorg er voor 

dat deze mooie traditie blijft bestaan. Het is 

verder een uitgelezen kans om je buurtge-

noten te leren kennen en het is nog gezellig 

ook! 

Het Oranjecomité 

Fotoalbum 

Op de website vind je een link naar het foto-

album met prachtige foto’s van Benien Vin-

gerhoed en Michiel Niesen.  

>> boschenvaart.nl/fotos-koningsdag 

Het was weer gezellig druk op de vrijmarkt 

Al eens door het vernieuwde Eindenhout en de Heemtuin gewandeld? 
De renovatie van het Voorbos Einden-

hout en de Heemtuin (strook voor Sanc-

ta) is inmiddels een eind op streek. De 

lantaarnpalen zijn geplaatst en het gras 

rondom het koepeltje kan in gebruik ge-

nomen worden.  

Door het groeizame 

weer schiet alles de 

grond uit. Zo staat nu 

het koolzaad in de 

Heemtuin in volle bloei. 

(On)kruid staat er ook, 

maar in het najaar 

wordt bezien wat van 

belang is te blijven 

staan. Vervolgens 

wordt er bij gepland/

gezaaid, zodat het 

Voorbos en de Heem-

tuin het volgende jaar 

tot volle wasdom zal 

komen. 

Het gebied nodigt uit 

voor een wandeling, 

ook s ’avonds. Ga ook eens door het struin-

pad dat vlak achter het huis met de beelden 

loopt. Een wandeling met de hond is ook 

geen probleem, maar zorg er dan wel voor 

dat uw hond geen schade aanricht en gaat 

graven. Er geldt ook een opruimplicht. 

Meld overlast vooral 

In het verleden hebben we veel last gehad 

van molest, met name bij het koepeltje. 

Door de renovatie (betere zichtlijnen, ver-

lichting etc) hopen wij dat molest afneemt en 

de eerste tekenen zijn goed. Als u wat ziet 

aarzel dan niet de personen aan te spreken 

dan wel een melding te doen bij de politie 

(0900-8844). Met de wijkagent hebben wij 

afgesproken dat bij ernstige overlast/schade 

(een heterdaadje dus) 112 gebeld kan wor-

den. 
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Colofon 
Kroniek van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De Kroniek verschijnt 3x per jaar. De oplage is 950 exemplaren.  

Redactie: Victorine Egter van Wissekerke, Frederike van Urk, Maaike Le Grand en Ellen van Mol. Advertentiewerving: Frederike van Urk.  

Fotograaf: Chris Hoefsmit. Lay-out: Victorine Egter van Wissekerke.  Aan dit nummer werkten verder mee: Hans van der Straaten, Aafke Moolburgh en 

Lucie Nijssen. 

Wijkraad Bosch & Vaart | Postbus 3237 | 2001 DE Haarlem | info@boschenvaart.nl | www.boschenvaart.nl | @boschenvaart 

Agenda 
Woensdag  12, 19 & 26 juli en 2 augus-

tus 17.00 - 23.00 uur   

Parksessies in de Haarlemmerhout  

Zaterdag 16 september 

Bosch & Vaart Burenborrel in bijna alle stra-

ten. Meer informatie volgt via de contact-

personen Burenhulp 

Najaar verschijning volgende Kroniek 

Kopij aanleveren tot eind oktober  

 

Koffie in HOUT 

Elke eerste maandag van de maand in 

Restaurant HOUT op de Wagenweg 

Maandag 7 augustus 10.30 uur  

Louise Ninck Blok - Beeckestijn, huis  

en tuin 

Donderdag 10 augustus 10.30 uur  

Louise Ninck Blok - rondleiding Beeckestijn 

verzamelen bij het hek van Beeckestijn, 

Velsen-Zuid.   

Maandag 4 september 10.30 uur  

Bastiaan Möllers - Wijn  

Maandag 2 oktober 10.30 uur  

Nicolien en Xandra Mizee van de Kleine 

Opera  - the making of De Zaak Mata Hari 

Maandag 6 november 10.30 uur  

George - schuilkerken in het Westelijk Tuin-

bouwgebied  

Maandag 4 december 10.30 uur 

Sybren Welbedacht - DNA 

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

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 laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein. 

= advertentie = 

 

Computerhulp in de buurt 

Heeft uw printer een eigen wil? Werkt uw 

email niet? Slecht Wifi bereik thuis? Com-

puter traag? Ik heet Olivier, en los al jaren 

alle mogelijke ICT problemen op voor men-

sen in de buurt. Reparatie en installatie 

van al uw apparatuur voor maar € 12 per 

uur. Ik geef ook aankoopadvies en les & 

uitleg over het gebruik van alle apparaten. 

Website laten maken?  
Wilt u al een tijd een website, maar geen 

fortuin uitgeven? Ik bouw ook websites 

voor een lage prijs. 

ictmuzerie@gmail.com 

06 -19 949 010  

Van de wijkraad 

Hoe kijken we het gras op het Oranjeplein 
de grond uit? 

Ondanks de renovatiewerkzaamheden 

aan het grasveld eind vorig en begin dit 

jaar wil het maar niet lukken het plein 

volledig in ere te herstellen.  

We hebben de specialisten van de Ge-

meente en Spaarnelanden er maar weer 

eens bijgehaald. Een duidelijke verklaring is 

nog niet gevonden, maar men heeft het 

vertrouwen dat alles goed komt. Een extra 

zetje is 

nog wel 

nodig. 

Daar-

om  zal het 

slechte 

deel wor-

den gever-

ticuteerd, 

bij gezaaid 

en be-

mest. 

Deze 

werkzaam-

heden 

zullen wor-

den uitge-

voerd zo-

dra de 

hitte voor-

bij is en er weer regen gaat vallen. Het gras-

veld is vrijgegeven maar zal wellicht voor 

een deel weer worden afgesloten zodra de 

werkzaamheden uitgevoerd zijn. 

Dat het gras maar niet wilde groeien lag 

zeker niet aan de jeugd. Zij hebben zich 

keurig aan het verzoek gehouden de nieuw 

ingezaaide delen niet te betreden; daarvoor 

hulde!  

 

Specialisten van de gemeente buigen zich over het gras 


