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De werkzaamheden aan het Oranje-

plein zijn afgerond dus kan er dit jaar 

weer groots worden uitgepakt op Konin-

ginnedag. Binnen de hekjes op het 

plein zullen er meerdere kinderspelen 

worden georganiseerd waaronder het 

beroemde fietsversieren met daarop-

volgend de optocht onder begeleiding 

van de fanfare.  

 

’s Ochtends om zeven uur gaan de 

activiteiten van start met de vrijmarkt, 

rond het Oranjeplein - buiten de hek-

ken! - uitlopend naar de Zomerlust-

straat, de Spruitenbosstraat en de Bos 

en Vaartstraat.  Commerciële activitei-

ten zijn niet toegestaan. Onze straatver-

tegenwoordigers zullen hierop toezien! 

 

Opening Oranjeplein door Koningin en 

burgemeester 

Dit jaar maakt ook de Koningin weer 

haar opwachting! Samen met de bur-

gemeester van Haarlem zal zij vanaf 

een van de balkons aan het Oranje-

plein de menigte toewuiven! Gezamen-

lijk zullen zij daarna het prachtig opge-

knapte Oranjeplein officieel openen.  

 

Kinderactiviteiten 

De nadruk ligt deze 30e april op de vele 

kinderactiviteiten waaronder een te-

kenwedstrijd, de bekende oudholland-

se kinderspelletjes en nieuw dit jaar is 

Circus Oranje. Hier kunnen de kinderen 

leren jongleren en worden geschminkt. 

Het feest wordt afgesloten met een 

heuse kinderdisco. 

 

Boekenkraam 

De heer Van Blokland zal ook dit jaar de 

boekenkraam bemannen. Buurtbewo-

ners kunnen vooraf boeken bij hem inle-

veren aan de Bos en Vaartstraat num-

mer 35. De opbrengst komt ten gunste 

van andere activiteiten van de Bosch 

en Vaart.  

 

Bar & Muziek 

Uiteraard is de bar weer vroeg geo-

pend en wordt de muzikale omlijsting 

verzorgd door de DJ’s Moolenburgh en 

de wijkband Sitting on a Duck. De wer-

velende toiletdames dragen zorg voor 

de sanitaire voorzieningen! 

 

Koninklijke Veiling 

Nieuw dit jaar is de Koninklijke Veiling. 

Hier kun je je pronkstukken voor de vrij-

markt laten veilen. Om 15.00 uur wordt 

je ingebrachte stuk per opbod ver-

kocht. Jij bepaalt zelf wat de minimale 

opbrengst moet zijn. Vooraf reclame 

maken voor je topstuk kan op de speci-

ale Facebookpagina: Koninklijke Vei-

ling.  

 

Vrijwilligers gezocht 

Het spreekt voor zich dat deze dag al-

leen maar kan slagen met de hulp van 

vrijwilligers! Buurtbewoners, kunnen jullie 

op deze dag een uurtje helpen bij een 

spel, het springkussen, de boekenkraam 

of de bar, meld je alsjeblieft nu aan op 

oranjecom@gmail.com of bel Marjolein 

Hox, 06 12959395. 

 

Het Oranjecomité bruist van de ideeën 

en is druk bezig met de organisatie van 

deze dag.  

 

► Het complete programma vind je bij 

deze Kroniek! 

Koninginnedag dit jaar  

weer groots op Oranjeplein 

De huizenmarkt in B&V 
 

De meeste mensen uit onze buurt kun-

nen het zich nog wel herinneren, de 

periode dat er om de zoveel tijd een 

briefje van een makelaar op je deur-

mat viel met de vraag of je niet je huis 

in Bosch en Vaart wilde verkopen. Voor 

de verkoper en voor de makelaar wa-

ren dat op z’n minst andere tijden!  

► lees verder op pagina 3 

En verder in dit nummer: 
 13e Cultuurlijn op 3 juni - pag. 2 

 Bezoek aan Ballet Studio - pag. 6 

 De wijkraad over o.a.: Renovatie 

straten, Sancta Maria, Jaarvergade-

ring en Ouderen in Bosch en Vaart - 

pag. 7 t/m 10 

 Canon van Bosch en Vaart - pag. 11 

mailto:oranjecom@gmail.com
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Column Wijn 

Ik kom de laatste tijd minder bij mijn 

Amsterdam-Zuid traiteur voor mijn eer-

ste levensbehoeften. Dat gezoek naar 

een parkeerplaats voor de SUV, ik ben 

het wat zat. Dus ben ik meer te vinden  

bij de plaatselijke middenstand. Vooral 

bij AH. 

 

Daar pakte ik laatst een alleraardigst 

blaadje mee:  ‘Allerhande’. Het be-

richt dat Nederlanders gemiddeld 21,7 

liter wijn per jaar drinken trof mij. Mijn 

eigen inname op jaarbasis is toch al 

snel een keer of vijf hoger en ik stelde 

dus met vreugde vast dat ik niet 

‘gemiddeld’ ben. En hoewel door het 

verdwijnen van de glasbakken uit de 

wijk minder zicht is op de drinkge-

woonten van wijkgenoten, denk ik dat 

wij in B&V het gemiddelde aardig om-

hoog krikken.  De vele glasrinkelende 

Bak&V-fietsen zijn daarvan het beste 

bewijs.  

 

Dat zette mij aan het denken. Name-

lijk, hoe belangrijk een wijk als de onze 

is voor de wereldeconomie. Want 

waar komen die wijnen vandaan? 

Chili, Argentinië, Spanje, Italië, Portu-

gal, Griekenland,  Frankrijk, Californië 

enz. Met uitzondering van Australië 

(maar daar maken ze ‘plonk’, dat telt 

niet) streken die behoorlijk in de finan-

ciële nesten zitten. Wat kunnen wij 

beter doen dan die jongens simpel-

weg hun recessie uit tetteren.  

 

Natuurlijk, wij lijden zelf  ook onder de 

economische teruggang. Ook onze 

bazen zien ons nu liever in een Audi A4 

i.p.v. een A6 of erger. Maar da’s een 

kwestie van  je wijn niet meer bij de 

traiteur maar bij AH kopen. Ik denk dat 

onze wijkgenoten die andere mogelijk-

heid ook al hebben ontdekt: je te-

goed op je credtitcard gebruiken. Het 

zou me niet verbazen als dit onlangs 

gesignaleerde verschijnsel bij ons  

vooral in wijn is omgezet.  

 

Dat geeft je toch een warm gevoel. 

Het idee dat wij tegen de verdrukking 

in die Zuidelijke boefjes een steuntje in 

de rug geven. Hier past een toost!                              

 

Wim Krop  

 

PS: lees net over Jan-Kees’ verder op-

lopende tekort. Misschien wat meer 

aan de Wageningse Berg Barrique,   

of  zo? 

Nieuw: Cultuurlijn met Cultuurveiling 
 

Vakanties worden erop aangepast, 

Oerol hoeft niet te worden verplaatst, 

het Nederlands elftal komt pas een 

week later in actie: op 3 juni vindt de 

dertiende Cultuurlijn Bosch en Vaart 

plaats met een nieuw onderdeel:  een 

culturele veiling tijdens het slotfeest! 

 

De eerste aanmeldingen van deelne-

mers zijn al binnen, maar natuurlijk kan 

een ieder zich nog opgeven!  Denk 

niet te  lang na, aarzel niet, dit is je 

kans, laat van je horen, geef je op 

vóór 20 april.  

 

Geen subisidie 

De Cultuurlijn is voor en door de bewo-

ners van Bosch en Vaart: iedereen 

doet belangeloos mee en de toegang 

is gratis. De afgelopen jaren heeft de 

Gemeente Haarlem ons gesubsidieerd 

om alle ondersteunende faciliteiten te 

bekostigen zoals de huur van het podi-

um, geluidsapparatuur, stoelen etc.,  

maar door alle bezuinigingen kunnen 

we daar dit jaar helaas niet op reke-

nen. 

 

Alternatieve inkomsten 

Daarom hebben wij naar alternatieve 

inkomsten gezocht en het volgende 

bedacht: 

Vrijwillige sponsoring door de wijkbe-

woners met als dank vermelding in 

programmaboekje.  

Advertenties in het programmaboekje 

(maximaal 8, à € 60,00). 

Ons nieuwe idee: een culturele veiling! 

Tijdens het slotfeest zullen 

‘kunstuitingen’ ter veiling worden aan-

geboden. Zo kunt u bijvoorbeeld bie-

den op een huisconcert van Coen 

Bardelmeijer, een kunstwerk van Jose 

Gouda, een schilderij,  een kunstboek, 

een creatieve workshop, een sieraad, 

een goed verhaal bij u thuis, en verder 

alles met een cultureel tintje wat u ter 

veiling aan wilt bieden.  

Wij rekenen erop dat wij met uw hulp 

de Cultuurlijn op deze manier nog heel 

lang kunnen organiseren. 

 

Voor de veiling en voor de adverten-

ties kunt u contact opnemen met Jolijn 

of Truus.  Wilt u de Cultuurlijn sponso-

ren, maak dan een bedrag over naar 

rekeningnummer 43.67.38.481 van de 

wijkraad o.v.v.: Cultuurlijn 2012. 

Flyer 

In februari hebben alle huizen van 

Bosch en Vaart een flyer in de brieven-

bus gekregen met informatie over de 

Cultuurlijn en een oproep om je als 

deelnemer aan te melden. De infor-

matie is ook terug te vinden op de 

website www.boschenvaart.nl.  Hier 

staan ook foto’s van voorgaande  

jaren. 

 

Aanmelden? 

cultuurlijn@boschenvaart.nl 

Jolijn Onvlee, Ipenrodestraat 9,  

tel; 023-5318110 

Truus Vlaanderen, Ipenrodestraat 7,  

tel: 06-21824766. 

http://www.boschenvaart.nl
mailto:cultuurlijn@boschenvaart.nl
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De huizenmarkt in Bosch en Vaart 
 

► vervolg van pagina 1 

De makelaar 

De makelaar, en er zijn makelaars ge-

specialiseerd in de verkoop van huizen 

in onze buurt, is gematigd positief en 

wijt het ontstaan van de huidige markt 

veelal aan de natuurlijke toename van 

het aanbod van huizen door overlijden 

in combinatie met een vaak te hoge 

vraagprijs en daarnaast het moeilijkere 

hypotheekklimaat bij banken in combi-

natie met een negatieve perceptie 

over de onzekere financiële toekomst in 

Nederland. Een makelaar gaf kort en 

krachtig aan wat een verkoper moet 

doen: neem een makelaar aangeslo-

ten bij de NVM (dan komt je huis ook 

goed op funda.nl te staan) die veel 

ervaring heeft met de verkoop van 

huizen in de buurt, laat goede foto’s  

maken en vraag ook een architect 

eens wat impressies te tekenen van de 

mogelijkheden van een huis met ge-

bruikmaking van de vergunningen die 

er eventueel aangevraagd kunnen 

worden. En biedt het huis aan voor een 

realistische prijs! 

 

De verkoper 

Behalve de makelaars heb je natuurlijk 

ook de verkoper. Iemand in de Einden-

houtstraat heeft zijn huis binnen zes we-

ken kunnen verkopen en van zijn ver-

haal kan iedereen die nu wil verkopen 

of al een huis te koop heeft staan iets 

opsteken. Eerst heeft hij de namen van 

makelaars verzameld door in onze 

buurt te fietsen en naar alle bordjes ‘te 

koop’ te kijken. Je hebt zo een lijstje van 

makelaars bij elkaar. Daarna heeft de 

verkoper 4 makelaars met Bosch en 

Vaart ervaring uitgenodigd en ge-

vraagd hoe zij het huis voor hem zou-

den kunnen verkopen. Je let hierbij op 

plan van aanpak, hun uitstraling naar 

de doelgroep en vooral ook adequaat 

optreden. Degene die je op deze pun-

ten het meest vindt aanspreken wordt 

gekozen. De verkoper heeft bewust 

rekening gehouden met een neer-

gaande markt en heeft het huis in uit-

stekende staat op de markt gebracht 

voor een markt- en trendconforme prijs. 

Op de vraag wat het mooiste moment 

van de verkoop was, kwam als ant-

woord: “Het moment dat de bedenktijd 

van de koper verstreken was”. En om-

dat de verkoop gedaan is wegens ver-

trek naar het buitenland, wordt als 

moeilijkste punt de emotionele kant van 

de verkoop aangegeven “omdat wij 

het huis helemaal naar onze wens had-

den gemaakt; nog steeds denken we 

regelmatig hoe fijn het huis was”. Tip 

van de verkoper: Verkoopprijs markt-

conform houden. Veel verkopers willen 

de hoofdprijs en dan blijf je met je huis 

zitten. Kunst is om met een goede cam-

pagne te starten en snel te verkopen. 

 

De koper 

Tja en dan zijn er de kopers, de mensen 

die soms zowel moeten verkopen als 

kopen. De gelukkige koper op dit mo-

ment is natuurlijk een huurder met wat 

geld op de bank. Hij kijkt op funda.nl en 

jaap.nl en zoekt naar huizen ver boven 

zijn budget in de buurten waar hij wil 

wonen. Een korte samenvatting van 

een tiental potentiële kopers die zich in 

Haarlem willen vestigen, is dat ze ALLE-

MAAL onze buurt op het oog hadden 

samen met het centrum en de huizen 

langs het Spaarne. De meeste kopers 

willen mooie oude huizen met authen-

tieke kenmerken, mogelijkheden tot het 

aanpassen (verbouwen) van de keu-

ken en de badkamer plus een mooie 

ruime tuin op het zuiden. Het viel me op 

dat er buiten funda.nl ook best veel 

gekeken wordt op twitter en andere 

“social media” sites. De perceptie bij 

de koper is wel heel sterk dat de prijzen 

10% tot 15% te hoog zijn. Kopers vinden 

open huizen dagen ideaal, leuk zo’n 

zaterdag waar je een hele dag hebt 

om alle huizen in de hele buurt te bekij-

ken. Daarna kun je altijd nog afspraken 

maken. Ik zou zeggen verkopers zet de 

koekjes maar klaar en vergeet het lijstje 

waar mensen hun naam en telefoon 

nummer kunnen achterlaten niet. 

Remco Muzerie 

Open Podium Cultuurlijn 
 
Heb je je al aangemeld voor het Open 

Podium? Open podium is voor kin-

deren/jongeren vanaf 10 jaar.  

 

Zelf muziek maken, zingen en dansen 

kan ook dit jaar op het Open Podium 

voor jong talent. Een podium waarop 

je van alles kunt doen, staat op zon-

dag 3 juni voor je klaar op het Sancta 

veld. Ook is er een muziekinstallatie 

geregeld. Maar komen kijken en luiste-

ren is natuurlijk ook prima en zelfs de 

bedoeling, want geen podium zonder 

publiek!!. Mis het niet, deze unieke 

kans om jouw talent te laten zien en 

horen: geef je op via: 
cultuurlijn@boschenvaart.nl 
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De bewoners van de wijk Bosch & Vaart zijn 

voor uw onderneming waarschijnlijk een 

uiterst  interessante doelgroep. Kapitaal-

krachtig, nieuwsgierig en gesteld op het 

goede leven. 

 

Kroniek van Bosch en Vaart 

Hét medium om met deze groep in contact 

te komen is de Kroniek van Bosch en Vaart. 

Dit blad verschijnt in 2012 drie keer: in april, 

juni en het najaar. Het wordt, zo blijkt ook 

weer uit recent onderzoek onder oudere 

bewoners, van A tot Z gelezen. De mix van 

interessante, kritische, maar ook luchtige 

artikelen, is daar niet vreemd aan.  

De oplage is 900 exemplaren. Het versprei-

dingsgebied loopt langs de oostelijke oever 

van de Leidsevaart, beide zijden van de 

Schouwtjeslaan, de Wagenweg en de be-

bouwing direct grenzend aan de Zuidkant 

van de Randweg.    

 

Programmaboekje Cultuurlijn 

Vorig jaar is de advertentiewerving voor de 

Kroniek ter hand genomen. Omdat de ge-

meentelijke bijdragen aan de activiteiten 

van de wijkraad flink afnemen, bieden wij 

nu ook de mogelijkheid om te adverteren in 

het Programmaboekje van de jaarlijkse 

Cultuurlijn (zie ook pagina 2), 

 

Nu ook digitaal op boschenvaart.nl 

Vorig jaar experimenteerden we er al mee, 

dit jaar kunnen we de digitale mogelijkhe-

den vrijwel compleet aanbieden. Gemid-

deld aantal unieke bezoekers van de site 

per maand ligt rond de 1600. Er komt op de 

website tevens een aparte pagina 

'Sponsors van de Wijk'. Hier kunt u als adver-

teerder meer informatie kwijt over uw bedrijf 

en de relatie die het heeft met de buurt. 

 

Interesse of meer informatie? 

Stuur een mailtje naar:  

anneke.jochemsen@boschenvaart.nl. 

Uw advertentie hier?  
 

Dé manier om de bewoners van 

Bosch & Vaart te bereiken  
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We zijn er bijna. 

Maar nog niet helemaal! 

 

Leuk om vast te stellen dat er op de 

Prinsessekade sinds enige tijd veel be-

ter wordt geparkeerd. Met beter be-

doel ik: niet meer in het gras, maar op 

de daartoe aangelegde grastegels. 

 

Enkele bewoners (daar hoorde onder-

getekende uiteraard ook bij) was het 

een doorn in het oog dat de grasrand 

weer langzaamaan veranderde in het 

zompige moeras van voor de renova-

tie. Maar al snel bleek dat de meeste 

te ‘foutparkeerders’ zich helemaal niet 

realiseerden waar die grastegels nu 

eigenlijk voor nodig zijn. Onduidelijkheid 

dus. Daarom werd er een brief opge-

steld waarbij de uitleg van het gebruik 

van die tegels centraal stond. Met de 

kanttekening, dat ook in dat geval 

brandweer en vuilnisauto’s ruimte ge-

noeg hebben om te passeren. 

 

Verandering 

Het was opmerkelijk hoe snel na een 

brief met uitleg het parkeergedrag 

veranderde.  

Verreweg de meeste auto’s – een 

enkele uitzondering daargelaten 

– staan nu netjes in de rij met 

twee wielen op de tegels en 

twee op straat. Bijkomend voor-

deel is dat hierdoor de rijbaan is 

versmald en de gemiddelde rij-

snelheden zouden wel eens dich-

ter bij de maximaal toegestane 

30 km/u kunnen komen. 

 

Eind goed, al goed?  

Les: je moet wel uitleggen wat je 

bedoeling is van maatregelen die 

geen gemeengoed zijn. Maar is het nu 

eind goed, al goed? Nou, nee. Het 

blijkt toch moeilijk om de ‘nieuwe orde’ 

te handhaven. Vooral bezoekers (maar 

die weten vaak niet beter), maar toch 

ook weer bewoners, parkeren weer of 

nog steeds in het gras. Dat blijft, zo ver-

nam ik, niet onopgemerkt. Zowel ge-

meente – die uiteraard weer opdraait 

voor de herstelkosten van de grasstrook 

- als politie zien dit ook en er is overleg 

gaande over hoe dit probleem wat 

forser aan te pakken. Waarmee be-

doeld wordt: toezicht en/of eventueel 

(prijzige) fysieke obstakels in de vorm 

van paaltjes, stoepjes of iets in die 

trant.  

 

Kom op met die ideeën! 

Inmiddels lijkt het nuttig om ijzerenhei-

nig door te gaan met netjes parkeren 

en eventuele afwijkers er vriendelijk op 

te wijzen dat het helemaal nergens 

voor nodig is om in het gras te parke-

ren. En als u zelf ideeën heeft om de 

situatie verder te verbeteren, laat het 

weten. Mail ze naar: redac-

tie@boschenvaart.nl  

Wim Krop 

Netjes op de Prinsessekade 

 

Jantien en Co hadden het grootste 

deel van hun leven in de Vredenhof-

straat gewoond. Co speelde iedere 

ochtend, klokslag 9 uur, trompet. Een 

paar jaar geleden was het ons opge-

vallen dat Co niet meer zo toonvast 

was en soms begon hij zomaar en plot-

seling te huilen. Jantien en Co verhuis-

den niet lang daarna naar een flat in 

Heemstede, want Co's vergeetachtig-

heid begon hen parten spelen. Hij dook 

af en toe nog in zijn oude  straat op. 

Dan liep hij over de Randweg naar de 

Vredenhofstraat. Jantien had hem met 

een pieper uitgerust en kon op die ma-

nier zijn gangen volgen.  

En nu gaan óók Frans en Adinda verhui-

zen. Ze waren op bezoek bij hun oude 

buren. Niet veel later kochten zij daar 

ook een flat. Een verdieping hoger. 

Omdat nog niemand een creatieve 

remedie tegen artrose  heeft gevon-

den.  

 

Ik word er melancholisch van. De tijd, 

de snelheid van DWDD, mijn verslete  

knieën, Wilders, het afscheid van al die 

lieve mensen. En van bewustwording. 

Want het is als de dag van gisteren. 

1994. Het jaar dat wij als jonge ouders in 

de Vredenhofstraat kwamen wonen. En 

met ons vele andere jonge echtparen, 

met even zoveel jonge kinderen. Wij 

hebben eindeloze zaterdagen blauw-

bekkend op de HFC-velden doorge-

bracht. Toen vaders hun kroost nog 

luidkeels aanspoorden tot meer voor-

waartse activiteit. Nu volgen HFC va-

ders een hoehaalikhetbesteuitmijnzoon-

cursus. Omdat al dat geschreeuw je  

zoon in een zoutpilaar verandert.  

Die gaat niet meer voor- of achteruit.  

Speurtochten in de Hout, straatfeesten 

met luchtkussens, verjaardagen, house-

warmingparty’s en ongegeneerd op-

scheppen over opvallende schoolresul-

taten. Want jouw kind was natuurlijk het 

leukste en meest briljante kind van de 

straat. Onze gepensioneerde buren 

schudden ondertussen meewarig het 

hoofd over hoe opvoeding was verwor-

den tot een onderhandelcultuur.  

 

Evenwel. De tijden zijn veranderd. Zelfs 

onze tijden. Je knippert een paar keer 

met je ogen en dan ben jij ineens de 

bijna oudste 'Jan met de korte achter-

naam' van de straat. We are the next 

generation. En daar komt geen rock 

and roll aan te pas. Je betrapt jezelf er 

op dat je midden op de dag gebiolo-

geerd naar Omroep Max zit te kijken. 

Misschien toch eens tijd voor een be-

zoekje aan een makelaar in Heemste-

de? 

 

Rokus Loopik 

 

 

Omroep Max in de Vredenhofstraat 
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Op bezoek in de buurt: Ballet Studio Kennemerland 
 

Marina in haar element.     Foto: Chris Hoefsmit 

Meteen bij binnenkomst in het pand 

aan de Wagenweg kom je in de 

‘balletsfeer’, de gang en hal hangen 

vol met foto’s en parafernalia.  Marina 

Koster ontvangt me gastvrij en vertelt 

bij de foto’s over de geschiedenis van 

haar balletschool, opgericht door haar 

moeder Sonja Koster, voorheen danse-

res bij vele beroepsballetgezelschap-

pen.    

 

Trots vertelt Marina over één van haar 

beroemde leerlingen: Igone de Jongh. 

Er hangen foto’s van Igone als klein 

meisje op les en later als gevierde dan-

seres. Marina zelf is geboren in Zuid-

Amerika, waar haar moeder ook een 

balletschool leidde.  Ze is opgeleid met 

ballet “vanaf dat ze kon lopen”.  

 

Balletstudio Wagenweg 

De familie kwam in 1965 naar Neder-

land. Sonja Koster ging les geven bij 

een dans- en balletschool aan de  

Wagenweg, op  nr. 200, destijds geleid 

door de Tsjernoffs. En toen gebeurden 

er twee dingen: de Tsjernoffs verdwe-

nen met de noorderzon, met achterla-

ting van alle leerlingen èn het pand op 

nr. 216 kwam te koop. De knoop was 

snel doorgehakt en de balletstudio is 

daar nu al sinds 1973 gevestigd. Veel 

leerlingen van de Tsjernoffs kwamen 

naar de nieuwe studio van Sonja Kos-

ter. De balletschool begon destijds met 

50 leerlingen, om op een gegeven mo-

ment uit te groeien naar 400 leerlingen! 

Er zijn veel heel trouwe leerlingen, die 

jaren de lessen blijven volgen, de oud-

ste is ondertussen al 82!  En er zijn de 

kinderen van vroegere leerlingen.   

 

Andere dansvormen 

Maar, het lijkt er op dat in de huidige 

tijd het klassieke ballet een beetje ‘uit’ 

is, het leerlingenaantal is wat terugge-

lopen. Tegelijkertijd neemt de belang-

stelling voor andere dansvormen juist 

weer toe, zoals bijvoorbeeld voor  

streetdance. En ook daarin voorziet de 

balletstudio Kennemerland, evenals  in 

bewegingslessen aan ouderen, zoals 

bodyfit.  

 

Het NOVA college heeft tegenwoordig 

ook een dansopleiding, er bestaat een 

goede samenwerking tussen de ballet-

studio en het Nova t.a.v. de stagiaires. 

 

Twee studio’s 

De studio aan de Wagenweg is op de 

begane grond en heeft door een ver-

bouwing een flinke uitbreiding naar 

achter gekregen. Het leverde veel ex-

tra dansruimte op!  De studio aan het 

Klein Heiligland is professioneler, daar 

komen vooral de oudere leerlingen, 

ook omdat de Wagenweg voor de 

brengende en halende ouders makke-

lijker bereikbaar is. Vanuit het conserva-

torium in Den Haag komt elk jaar een 

delegatie naar deze studio om potenti-

eel talent te ‘scouten’.  En Marina ging 

dus ook dansen en de docentenoplei-

ding volgen. Ze geeft al ruim 30 jaar les 
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en runt nu de balletschool. Aan de 

school werken zo’n 5 á 6 docenten in 

deeltijd, Marina heeft haar lesuren nu 

wat geminderd. 

Mevrouw Koster sr. is ondertussen de 80 

gepasseerd, maar is nog steeds zeer 

betrokken  bij het reilen en zeilen van 

de balletschool. Zo houdt ze zich bv. 

bezig met de vervaardiging van alle 

kostuums voor de jaarlijkse uitvoering in 

de Stadsschouwburg van Haarlem, 

waar echt álle leerlingen aan mee-

doen.  

 
Open lessen en uitvoering 

De lessen beginnen vanaf 4 jaar, ouders 

van nieuwe leerlingen mogen de eerste 

paar keer zo’n 10 minuten blijven om te 

kijken. Maar, kinderen zijn gauw afge-

leid, en zijn meestal beter af zonder 

ouderlijke ogen in hun rug! Elk jaar in 

december zijn er open lessen, dan zijn 

alle ouders, opa’s en oma’s en andere 

familieleden welkom, en laten de kin-

deren zien wat ze geleerd hebben. En 

dan is er natuurlijk de officiële, jaarlijkse 

uitvoering in juni, waaraan ook de aller-

jongsten op hun eigen niveau mee-

doen. Een feestje om mee te maken, 

waar alle ouders, grootouders en ver-

dere familie niet mogen ontbreken! Aan 

kostuums en decors wordt de grootst 

mogelijke zorg besteed, het is een jaar-

lijks hoogtepunt voor leerlingen en do-

centen. De drukste tijd van het jaar voor 

de dames Koster!  

 

Met spitzen wordt niet eerder dan 12 

jaar begonnen, de voeten moeten vol-

groeid zijn. Spitzen dansen is heel speci-

aal en spannend, alleen al het aantrek-

ken ervan! Per les wordt er ongeveer 

een kwartier aan spitzen besteed. 

 
Eigen choreografie 

Een andere speciale activiteit van de 

Ballet Studio Kennemerland is het  

 

‘zelfgemaakte werk’. Elk jaar krijgen de 

leerlingen van de studio Klein Heiligland 

de ruimte om individueel of in groepjes 

een choreografie te maken, die ze dan 

zelf uitvoeren. De leerlingen treden voor 

elkaar en voor belangstellende familie 

op.  Het gaat vooral om het plezier in 

de dans en de creatie, het is geen 

wedstrijd. Maar,  er is wel een eervolle  

beloning aan verbonden: er wordt één 

choreografie uitgekozen om op te voe-

ren op de jaarlijkse uitvoering in de 

Stadsschouwburg. Op het officiële  

podium dus! 

 

Neemt u voor meer achtergrond infor-

matie over de Balletstudio Kennemer-

land vooral even een kijkje op hun 

goed verzorgde website  

www.balletstudiokennemerland.nl. 

Marly Bergman 

Van de wijkraad 

Renovatie straten en speelveld Van Hogendorpstraat 
Nu het riolerings- en herbestratingspro-

ject is afgerond, zullen ook de resteren-

de straten in de wijk worden aange-

pakt.  

 

De Vredenhofstraat en Westerhout-

straat worden in 2013 onder handen 

genomen. De Eindenhoutstraat en het 

eerste stuk van de Van Hogendorp-

straat komen in 2014 aan de beurt. Het 

tweede stuk van de Van Hogendorp-

straat wordt niet opgeknapt, omdat dit 

8 jaar geleden al is gebeurd. 

 

Dezelfde uitstraling 

De wijkraad gaat met de gemeente 

om de tafel om de renovatie verder te 

bespreken, zodat alle straten ook daad-

werkelijk dezelfde uitstraling gaan krij-

gen. 

Speelveld Van Hogendorpstraat 

De gemeente is voornemens om toch 

de speeltoestellen en het grasveld bij 

de Van Hogendorpstraat aan te pak-

ken. De laatste keer dat de gemeente 

dit wilde doen, leverde het nogal wat 

tumult op. De gemeente wilde alles 

vernieuwen, maar omwonenden von-

den dat zonde van het geld, want de 

bestaande situatie was prima.  

 

Drainage 

De samenwerking met gemeente is 

momenteel uitstekend en de aanpak 

gaat nu dan ook heel anders. Voordat 

men plannen gaat maken, wordt er 

eerst gepraat met de wijkraad en de 

omwonenden. Eén van de problemen is 

dat het regen- en grondwater niet 

goed weglopen. Hierdoor is het veld 

erg drassig wat het spelen bemoeilijkt. 

Daarom wil de gemeente de drainage 

onder het grasveld gaan aanpakken. 

Dit juichen wij toe. Zodra meer bekend 

is, wordt u als buurtbewoner geïnfor-

meerd hoe en wanneer u kunt mee-

denken over deze renovatie.  

Haarlemmerhout - Hildebrand Monument 
Binnen de gemeente is discussie ont-

staan over de (her)plaatsing van het 

Hildebrand monument in de Haarlem-

merhout.  

 

Deze beeldengroep is na gedeeltelijke 

vernieling enkele jaren geleden wegge-

haald. Gelukkig betrof het een replica; 

de originelen staan veilig in een beel-

dentuin in Heino. De adviescommissie 

Haarlemmerhout heeft de gemeente 

geadviseerd een replica het monument 

toch in de Haarlemmerhout te herplaat-

sen. De adviescommissie is van mening 

dat wijken voor vandalisme geen optie 

is; het is beter om mogelijke vandalen in 

positieve zin bij het monument te be-

trekken. Dit idee is in overeenstemming 

met de plannen van de wijkagenten 

van de omliggende stadsdelen.  

 

Daarnaast moet het mogelijk zijn door 

bijv. infrarood cameratoezicht en plaat-

sing van een meer molestbestendige 

replica het monument beter te be-

schermen. Het herplaatsen van (delen) 

van de beeldengroep elders in de stad 

zou geen recht doen aan de cultuurhis-

torische waarde van het monument. En 

ten slotte is het monument een onlos-

makelijk onderdeel van het rijksmonu-

ment Haarlemmerhout. 

 

Zie www.boschenvaart.nl voor het ad-

vies van de commissie. 

http://www.balletstudiokennemerland.nl
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Even voorstellen 

Wie is, wat doet Jeroen de Jonge? 

Ik adviseer financiële instellingen bij 

fusies en overnames. Ik ben getrouwd 

met Claire, heb 2 kinderen, Floris en 

Sophie en woon in de Eindenhout-

straat. 

Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart? 

De Bosch en Vaart is een geweldige 

buurt in een fantastische stad. De buurt 

heeft het schitterende karakter van een 

mooie oude stadswijk en is heel knus en 

gezellig. De buurt heeft een leuke 

groep bewoners van jong tot oud en ik 

vind het heerlijk om te zien hoe de kin-

deren kunnen spelen en bij elkaar bin-

nen rennen in de buurt. 

Wat zou je willen veranderen? 

Ik heb niet veel dat ik veranderd zou 

willen zien. In tegendeel, ik denk dat 

het vooral van belang is dat we het 

bijzondere karakter en de prettige leef-

omgeving van de buurt behouden. 

 

Waaraan gaan de bewoners van B&V 

merken dat jij in de wijkraad zit? 

Als penningmeester van de wijkraad zal 

ik ervoor zorgen dat onze financiën 

inzichtelijk en gezond zijn. Er moet be-

spaard worden bij de overheid en dus 

ook bij de gemeente. Dat gaat ons als 

wijkraad, maar ook de vele voor onze 

buurt zo belangrijke initiatieven als de 

Cultuurlijn en sportevenementen raken. 

Samen met de wijkraad zal ik me er-

voor inzetten een verantwoord financi-

eel beleid te voeren in de wijk.   

 

Wat wordt je volgende huis?  

Hoezo een volgend huis? We hebben 

het huis de afgelopen jaren net gron-

dig verbouwd en willen nog heel lang 

blijven. Dus verhuizen staat nog heel 

ver van mijn bed!  

Van de wijkraad 
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 Van de wijkraad 

Stand van zaken hekwerk Sancta Maria Bestemmingsplan 

De wijkraad B&V 
 

Patrick van Harderwijk: voorzitter. 

patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl 

 

Victorine Egter van Wissekerke: website,  

digitale nieuwsbrief, Kroniek. victorine.egter 

vanwissekerke@boschenvaart.nl 
 

 

 

Maarten Henneman: secretaris, contactper-

soon gemeente.  

maarten. henneman@boschenvaart.nl 
 

Jouko Huismans: website en Sancta Maria 

jouko.huismans@boschenvaart.nl 
 

Anneke Jochemsen: contactpersoon Kroniek 

en straatvertegenwoordigers.  

anneke.jochemsen@boschenvaart.nl 

 

Jeroen de Jonge: penningmeester. 

Jeroen.dejonge@boschenvaart.nl 

 

Lex Rietveld: Het Houthof,  Connexxionterrein 

en Haarlemmerhout. 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

 

Cornelie Schraa: coördinatie van de verschil-

lende evenementen in de wijk.  

cornelie.schraa@boschenvaart.nl 

Eind augustus vorig jaar had het Sanc-

ta besloten dat er toch een hekwerk 

zou gaan komen aan de noordzijde 

van het schoolterrein. Een nadrukkelij-

ke wens van de buurt werd daarmee 

vervuld.  

 

Vergunningsaanvraag 

In september heeft de wijkraad een 

gesprek gehad met het schoolbestuur 

waar de eerste schetsen zijn besproken 

en de wijkraad diverse voorstellen 

heeft gedaan voor verbetering en 

aanpassing. Daarna is het lange tijd stil 

geweest. Het duurt allemaal zo lang 

omdat veel grond via onroerendgoed-

zaken moest worden overgeheveld. 

Pas als dit geregeld is kan de gemeen-

te de vergunningaanvraag voor het 

hek behandelen.  

 

Medio februari heeft de wijkraad de 

vergunningaanvraag kunnen inzien. 

De voorstellen van de wijkraad zijn 

voor het grootste gedeelte ook over 

genomen. Wij hopen dat het hek nog 

dit jaar er staat. 

 

Compensatie groenverlies 

Wij hebben de school gevraagd om 

het verlies aan groen te compenseren 

door langs het hek beplanting te 

plaatsen. Bijvoorbeeld een klimop. Tot 

nu toe heeft de school het standpunt 

ingenomen dat de buurt daar zelf voor 

zou moeten zorgen. Mocht de school 

dit standpunt in blijven nemen dan kan 

de gemeente ons daarmee helpen. 

Deze toezegging deed Lex Wijnbeek, 

Senior Manager Dagelijks Beheer bij de 

gemeente, tijdens de jaarvergadering.  

 

Hulde aan de gemeente 

Het mag dan ook best eens gezegd 

worden: bij alle activiteiten rond de 

verbouw en uitbreiding van Sancta 

Maria is de gemeente Haarlem onze 

beste samenwerkingspartner geble-

ken. Hulde daarvoor! 

 Dit ligt op het ogenblik even stil. De  

gemeente heeft duidelijk lering uit de 

participatie nota getrokken. Er zijn in-

middels al vele vergaderingen geweest 

waardoor de wijkraad blij is met de 

huidige stand van zaken.  

 

Discussiepunt 

Enige punt van discussie dat er nu nog 

is, is het intekenen van de huizen. Bij 

sommige huizen worden de originele 

aanbouwen ingetekend in tuin 1 of 2 

(termen uit bestemmingsplan), bij ande-

re huizen wordt de originele bebouwing 

wel ingetekend als wonen. Door zo te 

handelen gaan de bouwkundigen op 

de stoel van de wetgever zitten, het-

geen niet hun taak is. Indien twee be-

woners van verschillend ingetekende, 

huizen een bouwvergunning voor uit-

breiding van hun woningen zouden 

aanvragen, dan worden zij beiden an-

ders beoordeeld. Dit terwijl hun huizen 

hetzelfde zijn. Dat vinden wij rechtson-

gelijkheid. 

 

Eis juiste intekening huizen  

Wij hebben de gemeente verzekerd 

dat wij eisen dat alle huizen op de juiste 

wijze worden ingetekend. Dit blijkt in 

Haarlem nog nooit te zijn gebeurd. Wij 

zijn de eerste wijkraad die de gemeen-

te en de juridische afdeling hiervan in 

kennis stellen. 

Door een aantal bewoners van onze 

wijk, in het bijzonder bewoners van de 

Prinsessekade, zijn diverse bezwaren 

ingediend tegen de voorgenomen rea-

lisatie van het remisegebouw (onder 

meer ten behoeve van het trammuse-

um).  

 

Hoogte toegenomen 

De wijkraad heeft een ondersteunende 

verklaring afgelegd. Ondanks deze 

bezwaren ziet het ernaar uit dat de 

ontwikkelaar/gemeente de plannen 

doorzetten. Erger nog, de hoogte van 

het gebouw is van 18 m naar ruim 19 m 

toegenomen.  

 

Strijdplan 

Op 12 april wordt het plan besproken in 

de raadscommissie Ontwikkeling. De 

indieners van bezwaren krijgen de ge-

legenheid om in te spreken. Een werk-

groep onder leiding van Rob Jansen

(Prinsessekade 30) is een strijdplan aan 

het voorbereiden. Suggesties zijn zeer 

welkom. 

  

Bouwplannen Remise (voormalig Connexxionterrein) 
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 Van de wijkraad 

Bosch en Vaart ook aantrekkelijk voor ouderen  
Wijkraad Bosch en Vaart heeft een 

onderzoek laten uitvoeren onder 

wijkbewoners van 70 jaar en ouder, 

die nog zelfstandig in de wijk woon-

achtig zijn. Wij wilden een beeld 

krijgen van de ouderen in de wijk en 

waar hun eventuele wensen en be-

hoeften liggen. Het (anonieme) on-

derzoek is uitgevoerd door professio-

nals van Haarlem Effect. 

   

Prettig wonen 

Opvallend is dat bijna alle geïnterview-

den al lang in de wijk wonen.  Eén per-

soon zelfs bijna zijn/haar hele leven. 

Men geeft aan hier “prettig” te wonen, 

omdat het rustig is, dichtbij het centrum 

en natuur/park. Verder dragen de 

goede sfeer, de nabijheid van Vomar 

en een gemengde populatie van jong 

en oud bij aan de aantrekkelijkheid 

voor deze groep bewoners. 

 

Grote sociale betrokkenheid 

Daarnaast ervaart men een grote soci-

ale betrokkenheid. De wijkkrant wordt 

heel goed gelezen en gewaardeerd 

en men is bekend met activiteiten als  

Straateten, de Nieuwjaarsborrel en de 

Cultuurlijn. Sommigen doen daar aan 

mee, maar niet iedereen is daar fysiek 

toe in staat. Sommigen kunnen, tot hun 

spijt, niet goed zelfstandig naar buiten.  

 

Contact met buren 

Op de vraag hoe het contact met de 

buren is, wordt bijna uitsluitend positief 

gereageerd. Dit varieert van gedag 

zeggen tot het doen van de bood-

schappen en koken van een maaltijd 

voor een oudere buurman of buur-

vrouw. De hulp wordt soms ook over en 

weer geboden. Mensen die weinig 

contact hebben met hun buren, ge-

ven aan daar ook niet veel behoefte 

aan te hebben. Maar men is er van 

overtuigd dat de buren bereid zijn een 

handje te helpen als het nodig is.  

Grote zelfredzaamheid 

Dat laatste komt gelukkig niet zo 

vaak voor, de zelfredzaamheid on-

der de geïnterviewden is groot. De 

mensen die nog goed mobiel zijn 

kiezen hun eigen activiteiten en vin-

den hierin gemakkelijk hun weg. De 

mensen die minder mobiel zijn heb-

ben genoeg aan de bezoekjes van 

en aan vrienden en familie. 

Een behoorlijk aantal mensen heeft  

het naar eigen zeggen te druk met 

hun huidige activiteiten om aan nieu-

we activiteiten deel te nemen. Wel is er 

van een paar kanten de behoefte 

aangegeven aan iets als een koffie-

ochtend in de wijk.  

 

Haarlem Effect 

De wijkraad is nog in gesprek met 

Haarlem Effect om een aantal zaken 

op te pakken, zoals het organiseren 

van een koffieochtend, en het onder-

zoeken van mogelijkheden voor het 

volgen van cursussen. Haarlem Effect 

heeft inmiddels waar nodig de mensen 

van informatie voorzien over dienstver-

lening en activiteiten in de omgeving. 

 

 

 

Nieuwbouwplannen Het Houthof  
Op 15 maart  hebben Lex Rietveld, na-

mens de wijkraad, de Vereniging van 

Eigenaren Kinheimflat (VvE) en enkele 

bewoners ingesproken bij de gemeen-

telijke commissie ontwikkeling.  

 

Onze betogen hebben in eerste instan-

tie niet veel geholpen. Bijna alle frac-

ties vinden het belang van de ontwik-

kelaar en gemeente groter dan het 

verlies van woongenot van de bewo-

ners. De vergadering nam echter een 

verrassende wending toen wethouder 

Ewout Cassee mededeelde dat hij met 

de VvE gesproken heeft en dat de ver-

eniging (onder voorbehoud goedkeu-

ring van haar leden) het voorstel ge-

daan heeft om de parkeergarage op 

de begane grond en 1 laag onder de 

grond te realiseren, i.p.v 1 laag onder-

gronds en 1 laag half verdiept met 

daarboven een tuin. Het laten verval-

len van de half verdiepte bouwlaag 

levert de ontwikkelaar financieel voor-

deel op. 

Uiteindelijk is door de commissie beslo-

ten het bestaande plan in principe 

goed te keuren maar tegelijkertijd wor-

den de VvE en ontwikkelaar in de gele-

genheid gesteld om op korte termijn 

met een aangepast plan te komen en 

te kijken of het financieel voordeel in-

gezet kan worden om het probleem 

van de massaliteit/situering op te los-

sen. 

 

Jaarvergadering wijkraad 

Op 14 maart was de jaarvergadering. 

De vergadering werd dit jaar niet al-

leen door buurtbewoners, maar ook 

door een grote delegatie van de ge-

meente bezocht.  

 

Na de gebruikelijke goedkeuring aan 

zittende en nieuwe leden en het ge-

voerde beleid van de wijkraad, was er 

tijd voor de  sprekers van de gemeen-

te. Wethouder Ewout Cassee hield een 

boeiend betoog over Participatie en 

Inspraak. Wim Kok vertelde over het 

probleem van de natte kelders waar 

veel buurtbewoners last van hebben. 

Hij benadrukte nog eens het belang om 

de enquête in te vullen, zodat de ge-

meente een zo nauwkeurig mogelijk 

beeld kan krijgen. Tenslotte wijdde onze 

wijkagent Frits de Vries ons in in het werk 

van de wijkagent. Verder waren na-

mens de gemeente Lex Wijnbeek en 

Anouk Stilma aanwezig. 

 

Al met al was het een geanimeerde en 

zeer informatieve avond. De notulen 

vindt u terug op de website onder het 

kopje Wijkraad, notulen.   
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 Canon van Bosch en Vaart 
Onze wijk in jaartallen. Ontleend aan het boek “Bosch en Vaart: van 

Heemsteedse buitenplaats naar Haarlems stadskwartier” van Marcel 

Bulte, Florence Koorn, Marjan Maandag, Hans van der Straaten en Els 

Vogel. Helaas alleen nog maar tweedehands verkrijgbaar.  

Tijd voor een geactualiseerde herdruk?  

 

Hieronder het eerste deel van het canon: tot de capitulatie in 1940.  

Volgende keer de rest.   

 

1643 Balthasar Florisz van Berkenrode vervaardigt de eerste (bekende) kaart van de heerlijkheid Heemstede en omgeving, 

waarop bebouwing te zien is ter hoogte van de huidige wijk.  

1707 De nieuwe eigenaar van de hofstede op de plek van de huidige wijk, Dirk van Lennep, begint met de geleidelijke uit-

breiding van de door hem gekochte hofstede tot statige buitenplaats. De Haarlemse dichter en schrijver Pieter Langen-

dijk schrijft voor het eerst over “‘t schoone Bosch en Vaart, dat de oogen van de wandelaar zou trekken”.  

1899 De Buitenplaats Bosch en Vaart, inclusief landerijen, komt onder de hamer. Voor fl 249.984 wordt het verkocht aan de 

Haagse projectontwikkelaars Pieter Kuiper en Rijk Key.  

1900 Oprichting door Kuiper en Key van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen ‘Bosch en Vaart’. 

“Het voornemen:…..te stichten een plan van knappe arbeiderswoningen, zijnde voor ons de meest winstgevende 

zaak”. Het uiteindelijke plan voorzag echter een woonwijk met herenhuizen, villa’s en dubbele villa’s, bedoeld voor de 

welgestelden die in deze tijd een groeiende belangstelling kregen voor het ‘buiten’ wonen. Bosch en Vaart wordt een 

van de eerste projectontwikkelingen.  

1901 Op 7 september was de bouw van de eerste twee woningen – Bos en Vaartstraat 11 en 13 – aanbesteed. De percelen 

worden vervolgens apart of in kleine blokjes verkocht. Na de Bosch en Vaartstraat volgen de Wagenweg, de Zomer-

luststraat, de Spruitenbosstraat, de Westerhoutstraat en de Uit den Bosstraat. Ook het Schouwtjesplein wordt snel volge-

bouwd. Vrijwel alle in zwang zijnde bouwstijlen worden toegepast.  

1903 Projectontwikkelaar Kuiper schrijft een gevelwedstrijd uit, bezorgd als hij was om de kwaliteit van de op gang komende 

bebouwing. De uitslag zal pas veel later volgen.  

1905 De buitenplaats Bosch en Vaart wordt zonder de omliggende landerijen voor fl 28.000 verkocht aan de Zaanse fabri-

kant Adriaan Honig, oprichter en eerste directeur van de N.V. Oliefabrieken Het Hart en De Zwaan te Koog aan de 

Zaan.  

1905 Op 10 en 11 mei brandde het huis aan de Spruitenbosstraat 4 af. Een kamerbewoner kwam daarbij om het leven. 

1915 De eerste tekenen van de annexatiedrang van Haarlem steken de kop op. Weliswaar in noordelijke richting, maar de 

onrust in Bosch en Vaart wordt duidelijk. Annexatie door Haarlem betekent meer belasting (en dat is nog steeds zo!), 

dus vinden de eerste schermutselingen plaats in kranten en ingezonden brieven.  

1926 Oprichting van het Bosch en Vaartcomité tegen de annexering.  

1927 In februari valt de beslissing ten gunste van annexatie. Inmiddels staan zes landhuizen te koop, waaronder Uit den 

Bosch aan de Spanjaardslaan, Spruit en Bosch en Bosch en Vaart aan de Wagenweg. De welgestelde bewoners zijn 

verklaarde tegenstanders van de annexatie (en van extra belasting?). 

 

In dit jaar volgt ook de uitslag van de gevelwedstrijd. De winnaars zijn de huizen aan het Oranjeplein 7, 9 en 11, de En-

gelse landhuizen. Maar de uitslag werd betwist, wat weer tot veel vertraging leidde (zie 1937…).  

1934 In totaal zijn er 208 dienstboden in de wijk werkzaam, waarvan 60% afkomstig uit Duitsland (landelijk gemiddelde 16%). 

1937 De uitspraak van het Gerechtshof over de toekenning van de eerste prijs in de gevelwedstrijd bepaalt dat de prijs tus-

sen de bewoners van de drie winnende huizen wordt verdeeld. De wedstrijd heeft 34 jaar geduurd….  

1939 Duitse dienstboden verdwijnen ineens als gevolg van een oproep van de Duitse overheid om ‘in die Heimat’ terug te 

keren.  

1940 Veertig Bosch & Vaarters worden enkele uren na het uitbreken van de oorlog opgepakt als staatsgevaarlijke personen 

en geïnterneerd in de Ripperdakazerne.  
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Kroniek van Bosch en Vaart  

 

 

 

 

Agenda 
 

Maandag 30 april 

Koninginnedag op het Oranjeplein  

(zie pagina 1 en de flyer) 

 

Zaterdag 26 mei 

GolfBattle HZW tussen de wijken Bosch en 

Vaart en Koninginnebuurt. Nadere infor-

matie en inschrijven tot uiterlijk 12 mei via 

mail@golfff.nl 

 

Zondag 3 juni 

Cultuurlijn (zie pagina 2 en 3) 

 

Zondag 10 juni 

Bosch en Vaart hardloopwedstrijd 

 

Zondag 3 september 

Feestelijke opening gerenoveerde Oranje-

plein met o.a. een buurtpicknick. Nadere 

informatie in de Kroniek van juni. 

Colofon  
De Kroniek van Bosch en Vaart  wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De krant verschijnt 4x per  jaar. 

De oplage is 900 ex. Redactie: Wim Krop en Victorine Egter van Wissekerke.  Advertentiewerving:  Anneke Jochemsen. 

Aan dit nummer werkten verder mee: Marly Bergman, Remco Muzerie, Rokus Loopik en Chris Hoefsmit.   

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

Problemen met uw computer, 

smartphone of tablet PC? 
Zoek niet verder! Ik woon in de Einden-

houtstraat en reken € 5 per uur. Ik leg op 

een eenvoudige manier dingen uit over 

het gebruik van uw apparatuur. 

Dus heeft u een trage PC, geen virus-

scanner, een printer die het (weer) niet 

doet, internet dat twijfelt? Of wilt u we-

ten welke apps nou eigenlijk wél leuk of 

nuttig zijn, of hoe u e-mail of internet 

moet gebruiken?  Bel Olivier Muzerie 

van ICT Muzerie op 06-19949010. Of 

mail:  olivier_muzero@hotmail.com. 

Actuele informatie over de buurt? 
 

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart. 

 

Of meld u aan voor onze digitale 

nieuwsbrief via www.boschenvaart.nl. 

IJspret! 
Het was een korte termijn ac-

tie, drie dagen van tevoren 

gestart. Weinig maar blijkbaar 

goed gerichte communicatie, 

een perfecte plek en redelijke 

prijzen leidden vervolgens tot 

grote belangstelling. Zo groot 

dat het Leidsevaart-water 

langzaam maar dreigend over 

het plaatselijk hoogbelaste ijs 

begon te lopen. Daar bleef het 

gelukkig bij. 

Welwillende kadebewoners 

leverden de benodigde 

stroom en gasfornuizen om de choco-

mel en Glühwein op te warmen, waar-

voor onze dank. De gehuurde ketels 

hadden toch wat meer tijd nodig om 

een en ander op temperatuur te krij-

gen. 

Smet op de feestvreugde was de dief-

stal van een koffiezetapparaat en zo-

geheten hotketel, 's nachts uit de voor-

tuin van ondergetekende. Voor alle 

overige commissies derhalve de waar-

schuwing om kostbare gehuurde spul-

len in de achtertuin te zetten. 

HELP! 

Inmiddels is er een nieuw commissielid 

toegetreden: Natalie Doornbos. Zij 

kreeg haar vuurdoop met het schaats-

festijn op de Leidsevaart. 

Maar we zoeken nog naar één of 

twee andere leden. De reden is een 

romantische. Oud-leden Robert-Jan en 

Melinda vonden elkaar namelijk via de 

sportcommissie, verhuisden uit de wijk 

en gaan dit jaar trouwen. Wellicht voor 

sommigen onder u een extra stimulans 

om zich als commissielid aan te mel-

den?  Dat kan bij ondergetekende  

(06-27077635). 

 

Namens de sportcommissie  

Mark van der Wal 

mailto:olivier_muzero@hotmail.com

