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Participatieprijs voor Samen voor Elkaar -  
Burenhulp in Bosch & Vaart 
 Het project Samen voor Elkaar  Buren-

hulp in de Bosch & Vaart heeft de partici-

patieprijs gewonnen. Dit is één van de 

vier prijzen die op 22 november werden 

uitgereikt tijdens de Haarlemse Helden 

2014.  

Wij zijn natuurlijk reuzetrots op Margo van 

den Berg de (vrijwillige) coördinator van dit 

mooie initiatief in Bosch & Vaart en felicite-

ren haar van harte met het winnen van deze 

mooie prijs.  

De bijbehorende geldprijs is bedoeld om het 

initiatief verder in Haarlem te verspreiden. 

Margo is inmiddels gevraagd om in de  

Leidsevaartbuurt eenzelfde project van de 

grond te krijgen.  

Meer informatie over Samen voor Elkaar en 

het juryrapport vind je terug op onze website. 

Hier kun je ook vinden voor welke straten in 

Bosch & Vaart nog contactpersonen gezocht 

worden.  Een stralende Margo met haar prijs en  

bijbehorende cheque. 

WIE OH WIE werpt zich op om het stokje 

van het Oranjecomité Bosch & Vaart 

over te nemen?  

Het huidige comité stopt ermee, maar wil 

graag alle kennis en kunde die ze de afge-

lopen jaren hebben opgedaan overdragen 

aan een nieuwe groep enthousiastelingen.  

Dit is dus je kans om te helpen het leukste 

feestje van het jaar in Bosch & Vaart te 

organiseren! 

Meer informatie (of meteen aanmelden 

natuurlijk) via oranjecom@gmail.com . 

Koningsdag onder vuur? 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout Kerstzingen  

Het recept is heel simpel, het evenement 

elk jaar even toverachtig mooi.  

U verschijnt met familie en vrienden op het 

Oranjeplein en daar ontstaat het samen 

zingen. Op 24 december is er jaarlijks 

'Midden in de kerstnacht', dus om midder-

nacht op het Oranjeplein een sfeervol sa-

menzijn met veel gezang. Er is glühwein om 

de kelen te smeren en voor tekstboekjes 

wordt ook gezorgd. 

Dit jaar is het Kerstzingen in Bosch & Vaart 

helemaal uniek. De Kerstzang op de Grote 

Markt en het Nieuwe Kerksplein in het cen-

trum gaan namelijk vanwege Serious Re-

quest niet door.  

Wanneer: Woensdag 24 december rond- 

om middernacht  

Waar: Oranjeplein 

Toegang: gratis 

Het is inmiddels al net zo’n mooie traditie 

geworden als het Kerstzingen: de jaar-

lijkse Bosch & Vaart nieuwjaarsborrel in 

Restaurant Hout.  

Alweer voor het vijfde jaar op rij luiden vele 

buurtbewoners samen onder het genot van 

een drankje en de heerlijke hapjes van Res-

taurant Hout het nieuwe jaar in. Voor de 

kinderen worden er films gedraaid en er is 

oppas aanwezig.  

Wij bedanken Restaurant Hout alvast harte-

lijk voor de gastvrijheid en hopen natuurlijk 

velen uit de buurt een gelukkig nieuwjaar te 

mogen wensen op zondag 11 januari. 

Wanneer: Zondag 11 januari  van 16.00  

tot ca. 19.00 uur 

Waar: Restaurant Hout 

Toegang: gratis - 2 gratis consumptiebon-

nen, rest voor eigen rekening 
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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 laatste 

nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks! 

Colofon 
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 950 exemplaren.  

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

Agenda 
Donderdag 18 t/m woensdag 24 decem-

ber  24/7 

3 FM Serious Request Glazen Huis op de 

Grote Markt  

Woensdag 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein  

Zondag 11 januari  16.00 tot 19.00 uur 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout 

Maart 2015 (datum en locatie volgen)  

Jaarvergadering wijkraad Bosch & Vaart 

Koffieochtenden voor ouderen in 

Restaurant Hout 

Maandag 5 januari 10.30 uur 

te gast: Ruud Lapré - over zijn boek “Terra 

Incognita”. 

Donderdag 22 januari -  Kennismakings-

ochtend Steunpunt voor Ouderen in de 

Oosten de Bruijnstraat , georganiseerd 

door Yvonne van Popta in het kader van 

een dag werk voor Serious Request. 

Meer informatie volgt tijdens de koffieoch-
tend van 5 januari. 

Maandag 2 februari 10.30 uur 
te gast: John Elferink (magiër) over Magic. 

Start drainageproject 
De werkzaamheden voor het drainage-

project zijn aanbesteed en de voorberei-

dingen zijn in volle gang.  

Om te voorkomen dat tijdens de komende 

winterstop in de bouw en de feestdagen 

enkele straten langdurig open komen te 

liggen is besloten begin januari 2015 te 

starten met de feitelijke werkzaamheden. 

Schimmel/zwamvorming 
in kruipruimtes  
Enkele bewoners in onze wijk hebben 

melding gemaakt van schimmel/

zwamvorming in de kruipruimtes.  

Wij adviseren bewoners de kruipruimtes te 

(laten) controleren. Mocht je problemen 

signaleren dan kun je dit als volgt melden 

op www.haarlem.nl:  

 inwoners en ondernemers, rode button 
“melding doen” aanklikken.  

 Bij Wat is het onderwerp van uw melding? 
“meer” aanklikken.  

 Bij rubriek: “riool/pompen” aanklikken.  

 Bij Kies onderwerp: “wateroverlast” aan-
klikken.  

 Vervolgens vul je in dat je schimmel (of 
zwam) in de kruipruimte geconstateerd 
hebt.  

Bellen met de gemeente op telefoonnum-
mer 14-023 kan ook. Dan vult de medewer-
ker van het gemeentelijke meldpunt het 
digitale formulier in. 

Kroniek niet ontvangen? 
Voor de verspreiding van de Kroniek en het 

Kroniekje maken wij dankbaar gebruik van 

vrijwilligers in de wijk. Elke straat heeft een 

straatvertegenwoordiger die deze taak op 

zich neemt.  

Heb je de Kroniek niet of pas laat ontvan-

gen neem dan contact op met de straatver-

tegenwoordiger in jouw straat.  

Op de website kun je vinden wie dat in 

jouw straat is:  

>> boschenvaart.nl/wijkraad/

straatvertegenwoordigers/ 

Actuele informatie 

Kerstbomeninzamelactie 
Evenals vorige jaren organiseert 

de gemeente Haarlem begin 2015 

de kerstbomeninzamelactie.  

Op woensdag 7 en 14 januari van 

12.30 tot 16.00 uur kunnen kin-

deren tot en met 15 jaar op de hoek 

Eindenhoutstaat / Vredenhofstraat 

kerstbomen inleveren. We willen 

buurtbewoners dan ook graag ver-

zoeken hun kerstbomen niet in de 

Hout of het Vogelbosje te dumpen. 

Maar de bomen op bovengenoem-

de woensdagen op straat te zetten, 

zodat de kinderen ze kunnen ver-

zamelen.  

Maak kans op de hoofdprijs van € 500 

Per ingeleverde boom krijgen de kinderen  

€ 0,40 en een lootje waarmee een hoofd-

prijs van € 500 gewonnen kan worden. De-

ze prijs kan de winnaar besteden aan een  

 

activiteit met de hele klas, bijvoorbeeld een 

excursie, of aan een goed doel. Behalve de 

hoofdprijs wordt er ook op iedere locatie per 

100 ingeleverde bomen een cadeaubon van 

€ 10 verloot. 

Ondergrondse  
vuilcontainers 
Wij hebben van Spaarnelanden bericht 

ontvangen dat medio 2015 ondergrondse 

vuilcontainers geplaatst zullen worden 

ter vervanging van de grijze rolcontai-

ners.  

 

De exacte plaatsing is nog niet bekend, 

maar inmiddels zijn er enkele proefboringen 

uitgevoerd. Begin 2015 stelt Spaarnelanden 

een plan op waarin de voorlopige locaties 

van de ondergrondse containers staan.  

 

Dit plan wordt in de loop van januari/februari 

besproken met de wijkraad en vervolgens 

op de website van Spaarnelanden en de 

wijkraad geplaatst. Spaarnelanden organi-

seert daarna een inloopavond voor bewo-

ners, waar toelichting op de plannen wordt 

gegeven en vragen kunnen worden gesteld. 

Alle huishoudens in de wijk worden geïnfor-

meerd over datum en tijdstip van de inloop-

avond.  

 

Hierna worden er, indien er zwaarwegende 

bezwaren zijn, eventueel nog wijzigingen in 

het plan aangebracht. Het definitieve plan 

gaat naar de gemeente voor vaststelling en 

het houden van inspraak. Na de inspraak-

termijn worden de containers geplaatst. 

Containerlocaties waartegen bezwaar is 

ingebracht worden niet geplaatst.  

 

Verdere details over de planning en de te 

volgen procedure zijn terug te vinden op 

onze website. 

  

http://www.haarlem.nl

