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Feestelijke opening Oranjeplein

LTC Eindenhout 80 jaar!
Onze “eigen” tennisvereniging LTC Eindenhout bestaat 80 jaar. Een felicitatie
waard! Om de felicitaties over te brengen en meteen wat meer te weten te
komen over de historie van de vereniging brachten we een bezoekje aan de
tennisbaan.
► lees verder op pagina 3

Hout in Hout
Op 9 oktober vond, mede dankzij het
prachtige weer, een uniek evenement
plaats in de Haarlemmer Hout. 130 gasten van restaurant Hout schoven in de
Hout aan voor een vijfgangen lunch.
Eten als in een sprookje met prachtig
gedekte tafels tussen de bomen. Het
personeel vloog van het restaurant naar
het bos om de gasten te verwennen.
VAN DE WIJKRAAD - Om te vieren dat
we het riolerings- en herbestratingsproject eindelijk achter de rug hebben en
het Oranjeplein weer in zijn oude glorie
hersteld is, organiseerde de wijkraad
op zondag 2 september een Picknick
op het Plein.
Vanaf één uur druppelden de gezinnen met kleurige kleedjes en picknickmanden met lekkere hapjes en flessen

wijn het vrolijk versierde plein op.
Terwijl de vele kinderen zich vermaakten op het springkussen en af en toe
wat lekkers snaaiden uit een willekeurige mand, werden er door de volwassenen vakantie-ervaringen uitgewisseld. Een leuke afsluiting van de vakantie en een goede manier om alvast
langzaam te wennen aan het idee dat
vanaf de maandag de hectiek van
een nieuw schooljaar weer begint.

De wijkraad helpt?!
VAN DE WIJKRAAD - Vaak schieten
buurtbewoners leden van de wijkraad
aan over allerhande wijkzaken, groot
en klein. Niet altijd kan de wijkraad
daar iets mee of soms betreft het zaken
waarover we geen standpunt kunnen
innemen en dus is het handig om even
in het kort de rol van de wijkraad te
belichten.
Eerste aanspreekpunt gemeente
De wijkraad is het eerste aanspreekpunt van de gemeente als het om
Bosch en Vaart gaat. Vandaar dat er
tenminste maandelijks in het reguliere

overleg contact is tussen de gemeente
en de wijkraad. Maar in de praktijk is er
veel vaker contact over allerhande
zaken.
Gehele buurt of slechts een deel
Bij het bepalen van onze betrokkenheid bij situaties en activiteiten maken
we grofweg het onderscheid tussen
zaken die de gehele wijk aangaan of
die een grote impact hebben op onze
mooie buurt enerzijds en zaken die
slechts een deel van de buurtbewoners
betreffen anderzijds.
► lees verder op pagina 7

►lees verder op pagina 2

Oorzaak wateroverlast bekend
VAN DE WIJKRAAD - De wateroverlast houdt onze buurt flink bezig. Diverse bewoners hebben zich zowel tot de
gemeente als de wijkraad gewend.
De gemeente heeft in goed overleg
met de wijkraad door Wareco een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van de wateroverlast, ontstaan
na afronding van het riool/kademuur
project. Gelukkig is de oorzaak nu bekend en kan gewerkt worden aan de
oplossing.
► lees verder op pagina 10
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Column

Über cool

Had me voorgenomen nooit meer over
lifestyle te berichten. Maar een week
New York en een schoondochter die
werkt in het hippe deel van het plaatselijke bedrijfsleven, is natuurlijk het
spreekwoordelijke schot voor open
doel. De vraag is dus: hoe worden we
net zo über cool als de gemiddelde
New Yorker. Gegoede New Yorker,
uiteraard. Want we mogen als Bosch &
Vaarters denken dat we aardige followers of fashion zijn, maar ach, ach, wat
zijn we een sloebers.
Wat tips.
We moeten aanzienlijk meer gaan werken. Althans, aanwezig zijn op de werkplek. En 07:30 PM is het vroegst om huiswaarts te keren. Tijdens office hours
hoef je je echter niet al te veel met
werk bezig te houden. Het intensieve
onderhoud van je social media en het
voortdurende overleg met je collegae
over werkelijk alles wat je bezighoudt, is
een absolute must. Een soort Mad Men
á la nu dus. Continu écht werken, is
natuurlijk ook niet goed voor de gezondheid. En die koesteren we, gezien
de ‘organic’ salade die we tussen het
twitteren door nuttigen en de baantjes
die we ’s avonds in Central Park trekken.
Andere ‘must’: lang wachten op je
eten en drinken. Na het werk, loop je in
het hoogst mogelijke tempo (laat ze
níet denken dat je het niet druk hebt)
naar het op dat moment coole adres,
waar je vervolgens minimaal 40 minuten in de rij gaat staan om de actuele
maaltijd of cocktail te bestellen. Maar
dan moet je het nog op tafel krijgen. En
ondanks de overvloed aan personeel
(ze verdienen ook maar net een vijftigste van jouw uurtarief) is het werkelijk
fas-ci-ne-rend om te zien hoe lang ze
daarover doen.
Dan speciaal voor de meisjes: praat
laag, luid, vanachter uit de keel en
door de neus. Kleed je sexy, maar kijk
vooral geen vent aan. Alstie terugkijkt,
zit je zo in een politiek incorrecte situatie en daar heb je helemaal geen tijd
voor. Hoe je dan aan de man moet
komen, is mij niet helemaal duidelijk.
Maar het doorkruisen van de straten
van Manhattan met strakke blik en op
nude shoes schijnt veel te vergoeden.
Wim Krop

Uniek evenement - Hout in Hout
Veel passanten
stonden met open
mond het tafereel
te aanschouwen.
Omdat het aanzicht
tot verbazing leidde
en omdat de hapjes
je deden watertanden.
Om de gasten van
het restaurant ook
iets van deze unieke
sfeer te laten proeven, zijn er metersFoto: Chris Hoefsmit
hoge foto’s van de
► vervolg van pagina 1 Haarlemmer Hout in het restaurant opgehangen. Nu kun je het hele jaar door
De lunch begon met een glaasje op
in Hout in de Hout eten.
het zonovergoten terras van Hout, geDe foto’s zijn gemaakt door onze fotovolgd door een wandeling door het
graaf Chris Hoefsmit. Tevens de maker
bos. Halverwege opgeluisterd met een
van het prachtige fotoboek over de
glaasje wit. Daarna werd de wandeling Hout. Dit boek is voor € 10,- nog steeds
door de Hout vervolgd om vervolgens
te koop bij restaurant Hout of bij Chris
op een geheim gehouden locatie aan
zelf.
de gedekte tafels aan te schuiven.

Jong talent in de buurt
Naar aanleiding van het artikel Bosch
en Vaart als filmset in de vorige Kroniek
ontvingen wij een mailtje met de toevoeging dat een buurtgenootje ook
een rol in de serie Divorce vertolkt.

tijden op rare tijden gefilmd werden. Zo
zat hij om 10.00 uur ’s ochtends frietjes
bij MacDonalds te eten, werd het ontbijt in de middag gefilmd en de lunch
in de
avond.

Daar wilden we natuurlijk meer van
weten en dus gingen we op bezoek bij
Jibbe Buitenhuis in de Westerhoutstraat.
Jibbe is een vrolijk blond jongetje van
zeven en zit op de Dreefschool. Hoewel
hij zelf zegt dat acteren altijd al zijn
droom is geweest, is hij per toeval in de
serie beland. Zijn broer staat ingeschreven bij een castingbureau en die werd
gebeld met de vraag of hij niet toevallig een broertje van een jaar of 6 – 8
had. Ja dus, Jibbe. En toen ging het
snel, na wat foto’s opgestuurd te hebben en een kort bezoekje aan het castingbureau, kreeg Jibbe de rol van Bas,
de zoon van Chantal Janzen en Jeroen
Spitzenberger. En was zijn broer natuurlijk stinkend jaloers.

Wachten
Het minst
leuk was
uiteraard
het vele
wachten.
Maar de
gezelligheid op
de set
maakte
veel
goed. Iedereen was vreselijk aardig,
hoewel ze wel veel peukies rookten. En
tijdens het wachten speelde hij spelletjes met zijn “broer” uit de serie.

Om 10.00 uur bij de Mac
De leukste scene vond hij zelf dat hi j ’s
nachts een hangbuikzwijntje uit een
hok moest halen. Dit werd niet ’s nachts
gefilmd, maar gewoon overdag. Op
de set was alles donker gemaakt. Wat
hij ook grappig vond, was dat de maal-

Jibbe vond het een leuke rol om te
spelen. Bas is zelfs nog wat stouter dan
hijzelf. En hij wil ook zeker doorgaan
met acteren. Een rol in een kinderserie
lijkt hem ook wel wat. Dus wie weet,
krijgen we in de toekomst nog meer
van hem te zien.
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LTC Eindenhout 80 jaar

“Goed niveau, maar gezelligheid staat voorop”
► vervolg van pagina 1
Na de zeer ingrijpende verbouwing van
het clubhuis van LTC Eindenhout in
2002, trad één van de leden voor het
eerst binnen. “Er is eigenlijk niet zoveel
veranderd toch, de kleedkamers zitten
nog steeds op dezelfde plaats.” En eigenlijke klopte dat ook wel: de verbeteringen waren vooral structureel en
gericht op zaken als geluidisolatie naar
buiten toe. Het is typerend voor ‘onze’
tennisclub: spendeer geen tijd en geld
aan flauwekul en hou rekening met
anderen. We spraken met Olga Willemse, die vorig jaar aftrad als bestuurslid,
maar een flinke tijd van de geschiedenis meemaakte en dit jaar optrad als
voorzitter van de jubileumcommissie.
“We zijn een erg gezonde club. Niet
alleen financieel – we bedruipen onszelf
zonder subsidie - , maar ook qua ledenaanwas. Het aantal volwassen, actieve
leden zweeft zo rond een constante
van 600, maar de laatste jaren is er een
sterke aanwas bij de jeugdleden. We
tellen er nu maar liefst 220.”
Wat tot de vraag leidt of daar ook veel
talent tussen zit. “Talent wordt altijd al
snel ingelijfd door de tennisbond, de
KNLTB. En daarbij zijn we niet een club
die zich daar heel nadrukkelijk op toelegt. We streven naar een goed niveau,
maar het moet wel gezellig blijven.”
Wat niet wegneemt dat het 1e herenteam tot voor kort in de zondagse
hoofdklasse meestreed. Maar ja, de
jaren begonnen te tellen, dus het is nu
de zaterdag geworden.
Hechte band
De band tussen Eindenhout en de wijk is
hecht: “Zo’n 50% van de leden heeft

een 2012-postcode. We zijn echt een
onderdeel van Bosch & Vaart.” Wat
niet wegneemt dat er, zoals bij alle buren, wel eens irritaties zijn. “Tja, er wordt
hier wel eens een feestje gevierd, zoals
met het 80-jarig bestaan. Dat mocht
tot 12 uur duren. Dat hadden we ook
schriftelijk laten weten aan de buren.
Dan is het toch vervelend om voor die
tijd de politie op je dak gestuurd te krijgen. Die vervolgens onverrichter zake
naar huis moet terugkeren, omdat we
een vergunning voor het feest hadden.
Gewoon even contact opnemen is
écht voldoende,“ aldus Olga. “Wij zijn
een luisterende club, altijd bereid om
waar mogelijk verbeteringen aan te
brengen.”
Leve het gravel!
Op de vraag of er nog grootse toekomstplannen zijn, antwoordt Olga bijna wat verbaasd: “Nee hoor, alles is
eigenlijk prima.
Goede banen,
een solide clubhuis
met alles wat we
wensen.”
Dus ook geen kans
op kunstgrasbanen: “Nee, daar
denken we zelfs
niet over. De onlangs vernieuwde
gravelbanen voldoen erg goed en
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Hoogtepunten
 1932 – Oprichtingsjaar tennisvereniging
Smash, kort daarna omgedoopt tot
HLTC Heemstede. Speelt op tennispark
Groenendaal.
 1940 – Verhuizing naar het nieuwe tennispark Eindenhout, een voormalige
dahliakwekerij.
 1950 – 4 banen, 40 leden en 3 competitieteams.
 1965 – De eerste jeugdleden worden
aangenomen, begeleid door Corry
Schoone - de Groot.
 Eind jaren 90 – Het ‘voorspelen’ voor
nieuwe leden wordt afgeschaft.
 2002 – Grondige verbouwing clubhuis.
 2005 – LTC Heemstede verandert in LTC
Eindenhout, ondersteund door nieuw
logo.
 2009 – Park geheel vernieuwd: banen,
drainage, sproeisysteem en hekken.
 2012 – Viering 80-jarig jubileum. 8 banen,
654 leden waarvan 600 actief, 220
jeugdleden en 30 competieteams.

daar komt nog eens bij dat de ondergrond van het complex niet geschikt is
voor kunstgras.”
Het is het verhaal van Eindenhout dat al
80 jaar opgeld doet: zorg voor een
goede basis, hou de zaak in perfecte
staat, verbeter waar nodig is en hou het
vooral gezellig.
Wim Krop
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Sluipmoordenaar in de
Bosch en Hovenstraat

Een heer van stand. Hij doet mij aan mijn vader denken. Die is vaak down and out geweest, omwille van redenen die ik u zal besparen. Evengoed. Mijn Pater Familias hees
zichzelf dagelijks in een jasje en dasje, was
gladgeschoren en had daarom het voorkomen van een gemiddelde bankier. Daarmee
hield hij, ook als het slecht ging, zijn moreel
hoog. Met mij gaat het altijd goed, ook als
het slecht gaat. Ik ben er mijn vader nog altijd
dankbaar voor.
Een paar keer per week zie ik vanuit de Bosch
en Hovenstraat een onberispelijk geklede
heer de Vredenhofstraat inlopen. Dat is op
zich niets bijzonders, ware het niet dat hij
overduidelijk gebukt gaat onder de ziekte
van Parkinson. Hij is dan op weg naar de VOMAR, zoveel kan ik aan zijn boodschappentas
aflezen.
Zijn bewegingen kunnen niet verhullen dat de
ziekte hem parten speelt. Evenwel. Ondanks
de stramheid van zijn ledematen is zijn pas
een ferme pas. Er loopt iemand met een onbedwingbare lust tot leven door de straat. Zijn
blik is nooit naar beneden gericht. Hij heeft de
olijke oogopslag van een wereldburger. Iemand met een oprechte interesse in alles wat
om hem heen leeft en beweegt.
Soms maken wij een praatje. Over koetjes en
kalfjes, mijn sloep en het mooie weer. Toen ik
deze heer en zijn echtgenote een verzoek
deed tot het schrijven van dit verhaal, was zijn
eega tot tranen geroerd. Terwijl hij, met een
schort voor, de avondmaaltijd aan het schillen was, viel zij ten prooi aan tegengestelde
emoties. Blij dat ik de moeite had genomen
om hen kond te doen van mijn bewondering
voor hem. Bedroefd, omdat er in de media zo
weinig aandacht is voor deze
‘sluipmoordenaar’. Waarvan akte. Veel tijd
voor een gesprek was er niet. Omdat de
agenda overvol was. Zoals het een kosmopoliet betaamt. Het leven is mooi, als je het wilt
zien.
Rokus Loopik
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John van Ommeren, onze hoofdsponsor in het zonnetje!
John van Ommeren is in 1994 als notaris
in onze buurt komen wonen. Al gauw
was hij zeer actief in de buurt, niet in de
laatste plaats omdat hij zitting nam in
de Funderingscommissie.
75% van de huizen in onze wijk is op
houten palen gebouwd en slechts een
kwart op staal (dat is aan de kant van
de Wagenweg). Het hoogtepunt was
waarschijnlijk de vergadering in het
Sancta waar 500 buurtbewoners zich
lieten informeren door toenmalig wethouder Jan Havenkort. Pas in 2003 is de
commissie opgeheven omdat alle aspecten waren gecommuniceerd naar
de bewoners.
John is vlak na 1994 makelaar geworden. Zoals John het zelf zegt om te
voorkomen dat je de rest van je leven
onder een TL balk doorbrengt. Al gauw
kende John veel mensen uit de buurt
en ook mede daardoor werd hij naar
eigen zeggen de makelaar van Bosch
en Vaart onder de naam MOOIJEKIND
VLEUT maar nu dus sinds drie weken
onder de naam PUUR* makelaars.

Waarom het sterretje zult u zich afvragen, nou gewoon omdat het kan, omdat PUUR* makelaars een moderne, en
creatieve makelaar is die overigens
nog altijd, volgens John, de meeste
huizen in onze buurt verkoopt. Het was
ook in deze tijd dat John zich heeft laten overhalen om hoofdsponsor van de
Kroniek te worden en hij steunt ook
vaak eenmalige evenementen in onze
buurt.
John heeft zijn bureau op de Wilhelminastraat 59. Mooi kantoor vind ik persoonlijk, zeer functioneel met een moderne knipoog naar de naam van de
straat door middel van grote Andy
Warhol achtige foto’s van de Koninklijke familie aan de muur.
Nu woont John niet meer in onze buurt
maar vanwege zijn affiniteit met de
mensen en zijn vrienden hier is hij altijd
hoofdsponsor gebleven van de Kroniek. En dat is natuurlijk zeer bijzonder
en wij willen hem daar ook voor bedanken. In het volgende nummer zullen
John en ik ook een mooi artikel maken

over de situatie in de huizenmarkt in
2012 versus de toekomst in 2013, vooral
ook binnen onze wijk Bosch en Vaart.
Remco Muzerie

De Buikhuizen bevallen steeds beter
ken met
ruimte,
dieren,
planten
en duurzaam
wonen.

Wie kent ze niet: die vier karakteristieke
huizen aan de Prinsessekade met de
ronde gevels. Niet alleen opvallende
huizen, maar er gebeuren ook opvallende dingen. Afgelopen juni in de
vorm van een opmerkelijke reünie.
In 1992 vond er een belangwekkende
gebeurtenis plaats aan de kade. ‘Zij
van 39’, te weten Greethje en Vincent
Van Campen en hun kinderen Stef en
Anne-Marchien, hielden Haarlem voor
gezien en verhuisden naar Bergambacht. De reden? Het had iets te ma-

Buikendag
Er bleef
echter
regelmatig
contact
bestaan tussen de bewoners van de
vier huizen, de nummers 37 tot en met
40. Toen de Van Campentjes hun
prachtige duurzame huis in B. klaar
hadden, volgde menig bezoek en tegenbezoek. Wat al snel resulteerde in
een halfjaarlijkse ‘Buikendag’. De ene in
Haarlem, de tweede in B. Zeer uitgebreide en plezierige, drank-, eet-, fiets-,
schaats- en culturele gelagen, waarin
iedereen weer van de laatste ontwikkelingen in ons dierbare B & V op de
hoogte werd gehouden.
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Uitdijend
De laatste tijd begon de Buikendag zijn
naam eer aan te doen in de vorm van
uitdijende (schoon)dochters. De Buikhuizen begonnen inderdaad steeds
beter te bevallen. Daarom werd dit
voorjaar besloten om het hele spul eens
bij elkaar te halen. leuk voor de kinderen! Toch?
12 juni was het zover. 31 personen en 1
hond, waren van de partij. Twee lieten
verstek gaan. Dat werd ruim goed gemaakt door de aanwezigheid van de
nieuwe, jonge bewoners van 39. Het
inmiddels gescheiden, maar nog altijd
prima contact hebbende oorspronkelijke stel van 39 was er ook, met aanhang
(Ja, inderdaad, zo kan het ook….). En
in het centrum van dit feestgedruis:
Rooie Sien. De ruim vijftig jaar oude
Citroën HY kampeerbus, die nog steeds
bij ‘Zij van 39’ in gebruik is. Een voiture
uit de tijd dat tweedehands, eigenhandig betaalde Franse auto’s nog niet
verdrongen waren door lease-Audi’s.
En nu maar zien of we vier generaties
gaan halen!
Wim Krop
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Op bezoek in de buurt: de Racketspecialist Tollenaar

Altijd het middelpunt in de keuken èn in het restaurant . . .

(Be)spannend centrum in de wijk

“ Hoi Remco, kom binnen. De fotograaf
is al geweest, en dat was heel erg leuk
en gezellig. De twee honden staan er
ook op. Hij heeft ook meteen een foto
gemaakt voor het Haarlems Dagblad,
leuk toch? Wil je een glas wijn?”
Mag ik de lezer even voorstellen aan
Jose Tollenaar, een vrolijke en zeer
gastvrije vrouw die de racketspeciaalzaak beheerd samen met haar man
Marc op de Wagenweg 142. Zoals altijd ziet Jose er zeer verzorgd uit en de
hapjes en de wijn staan al op tafel.
Marc, haar man, maakt iets lekkers
klaar op het fornuis. Het is meteen zeer
gezellig.
Verhuizing naar Wagenweg
“Tja hoe is het gekomen, mijn ouders
zijn in 1953 begonnen aan de Gedempte Oude Gracht en zijn later in
1980 met de winkel naar de Wagenweg verhuisd, op nummer 86, waar nu

Ton Beeren zit.
En toen kwam in 1986 de winkel van
Meneer Franken vrij en ben ik daar
voor mezelf begonnen.” Jose, is even
stil en neemt een slok wijn. “Mijn vader
is nog voor de opening van de nieuwe
winkel onverwachts overleden en dat
was een zeer moeilijke tijd voor mij. De
bedoeling was natuurlijk wel dat mijn
vader mij met raad en daad zou bijstaan. En eerlijk gezegd weet ik niet of
ik zonder de steun van Marc en de
familie door deze periode heen was
gekomen, maar ja je moet wel, het
leven gaat gewoon door. We zijn 28
maart 1986 geopend. Volgend jaar
bestaat het familiebedrijf 60 jaar, dat is
best lang hoor”
Kwaliteit en maatwerk
De Racketspecialist heeft een duidelijk
concept. Het leveren van kwaliteit en
maatwerk aan de recreatieve speler.
Dus het goede racket met de juiste
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‘tuning’ en bespanning (dat 60% van
het gevoel in het racket uitmaakt)
maar ook rekeninghoudend met de
speelsterkte en speelwijze van de klant,
vooral om blessures te voorkomen en/
of te genezen. Marc doet de ‘tuning’
van het racket en Jose doet de bespanning met haar team bestaande uit
Noortje, Rita en Paultje.
Enige vrouw in Wimbledon
Dat het leven raar kan lopen bewijst de
ontmoeting van Jose met Francis Constable van Wimbledon tijdens de vakbeurs SPOVAK in München van 1994.
Francis zag Jose bespannen en wist het
meteen, ze had die zeer zeldzame
combinatie van de hoogste vaardigheid en kennis van het bespannen plus
de enorme snelheid die nodig is om in
het bespanteam van Wimbledon te
mogen deelnemen. Marc heeft de PR
op zich genomen en dat leverde al
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gauw een vermelding in het ochtendjournaal, de kranten en de radio op.
Landelijke bekendheid was van de ene
dag op de andere dag een feit. In 1995
is Jose als enige vrouw begonnen in
Wimbledon en heeft de rackets van
alle grote spelers mogen bespannen,
rekeninghoudend met hun specifieke
wensen.
“Een van de leukere ervaringen blijft
voor mij toch wel dat ik de bespanningen heb mogen doen van Tom Okker
die bij ons vroeger al in de winkel
kwam, en Nastase .” Jose heeft 14 jaar
(1995 – 2009) op Wimbledon gestaan
en heeft met enkele spelers nog steeds
contact.
Teamwork
“Maar het is hard werken hoor in Wimbledon. En ik kon het alleen maar doen
omdat Marc dan volledig de winkel op
zich nam. Dus het is wel teamwork! Mijn

geheim is dat ik nog steeds elke dag
fluitend naar mijn werk ga en me niet
kan voorstellen dat ik dit werk niet meer
zou doen. Het bespannen is me echt
op het lijf geschreven.”
Flinke uitdaging
Helaas heeft het leven ook onprettige
verrassingen in petto en Jose voelde
dat letterlijk toen ze in 1991 van de trap
is gevallen en haar schouder heeft verbrijzeld. De trapleuning was ‘even’
weggehaald en dat was fataal. “En
daar zit je dan, Jamie, onze dochter,
was net geboren en ik kon niets meer!”
Zes lange maanden niet kunnen functioneren en opnieuw leren bespannen,
was op zijn zachts gezegd een flinke
uitdaging voor Jose. Gelukkig was het
ook dit keer weer Marc die alles kon
overnemen en ervoor heeft gezorgd
dat de klant er niet veel van heeft gemerkt.

“ Weet je wat een van de leukste momenten is geweest in de winkel? Ik had
een tennisracket verkocht aan een
man van 75 en dat was iets te licht.
Marc heeft het racket een aantal gram
getuned, echt waar, het was maar een
aantal gram. Vervolgens krijgen we een
e-mail van hem hoe geweldig blij hij
was en wat een paar gram al niet kan
doen. Kijk daar word ik nou heel gelukkig van.”
“Jose wat is nu het grote geheim achter jouw vakmanschap?”
Jose moet lachen, “Behalve veel vakbladen blijven lezen en je de nieuwe
technieken eigenmaken is ons geheim
het luisteren naar de klant. Wat wil een
klant? Dat is belangrijk en om daar een
racket op aan te passen. Het geeft me
nog steeds een kick.”
Remco Muzerie
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De wijkraad helpt?! - de rol van de wijkraad nader belicht
► vervolg van pagina 1
Officieel standpunt wijkraad
Als het gaat om zaken die de hele wijk
betreffen of die veel impact hebben op
de wijk (bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden en herbestrating, grondwaterproblematiek) neemt de wijkraad
een officieel standpunt in en gaat vervolgens actief met de gemeente om
de tafel om de belangen van de wijk zo
goed mogelijk te behartigen. Indien
nodig zal er dan ook een wijkbrede
meningspeiling gehouden worden, zodat het standpunt ook de mening van
de wijk als geheel (of in ieder geval de
meerderheid) vertegenwoordigt.
Ondersteunende rol
Als het gaat om zaken die slechts een
deel van de wijk betreffen
(bijvoorbeeld Connexxion terrein en
nieuwbouw bij de Houthof) werkt de
wijkraad tijdens de procedure van participatie en inspraak ondersteunend.
Belangrijk hierbij is dat we een informerende rol hebben. Dus signaleren dat er
iets staat te gebeuren en bewoners
erop wijzen dat zij de gelegenheid hebben om van hun recht op participatie
en inspraak gebruik te maken. Daarbij
hen te wijzen op welke wijze ze dat zouden kunnen doen en bij welke instantie.
Als er vervolgens een besluit is geno-

men door gemeente of andere instanties waar de bewoners het niet mee
eens zijn, is het aan de bewoners zelf
om actie te ondernemen (bijvoorbeeld
procederen). De wijkraad kan dan
eventueel nog wel als klankbord dienst
doen, maar heeft zelf geen actieve rol.
Burenleed
Waar de wijkraad geen rol in wil en kan
spelen is de categorie ‘burenleed’. Af
en toe worden we benaderd door
buurtgenoten die overlast hebben van
andere bewoners of bedrijven uit de
wijk. Vaak nog voordat ze zelf met elkaar in contact zijn getreden. Wij zijn
van mening dat dit soort zaken onderling opgelost moeten worden en dat wij
daar geen partij in kunnen kiezen. Als
mede- buurtbewoners willen we dat
ook helemaal niet. We wonen gelukkig
in een wijk waar gezond verstand de
boventoon voert, dus meestal doen
een gesprek en een kop koffie wonderen!
Communicatie
Daarnaast is communicatie één van de
speerpunten van het beleid van de
wijkraad Bosch en Vaart. Niet alleen
deze Kroniek, maar ook de digitale
nieuwsbrief voor meer actuele zaken en
twitter voor de snelle communicatie.
Hierin speelt onze wijk een dusdanige
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voortrekkersrol dat ons nieuwe digitale
communicatieplatform in ontwikkeling
onlangs door de gemeente is omarmd
als mogelijke standaard voor alle wijkraden van Haarlem. Het format van de
website die nu door de wijkraadsleden
Jouko Huisman en Victorine Egter van
Wissekerke ontwikkeld wordt, zal daarmee als basis aangeboden worden
aan de overige wijkraden.
Festiviteiten
Niet onbelangrijk en bovendien heel
leuk, is de ondersteuning bij en organisatie van allerhande festiviteiten. Gezelligheid is één van de kenmerken van
onze buurt en daar zijn we trots op! Ondersteuning bij de organisatie van Koninginnedag en de Cultuurlijn, organisatie van het Kerstzingen op 24 december, de nieuwjaarsborrel en diverse andere activiteiten maken een groot deel
uit van de werkzaamheden van wijkraadsleden.

Adviescommissie Haarlemmerhout

De commissie spreekt op korte termijn
met wethouder Rob van Doorn om
haar zorgen te uiten over de bezuinigingen bij de gemeente en de gevolgen
hiervan voor het budget voor de Hout.
De functie van parkbeheerder komt
bijvoorbeeld al te vervallen.
Het jaarverslag van de commissie staat
op onze website.

8

Van de wijkraad

Bestemmingsplan
Samen met de gemeente hebben wij op
dit gebied veel bereikt. Rest ons nog het
juist intekenen van alle woningen en het
updaten van de ondergrondkaart.
Wij hebben onze zienswijze ingestuurd en
zullen hier binnenkort ons zegje over mogen doen voor de gemeenteraad.
De Houthof
Daarnaast hebben wij voor het project
de Houthof, aan de andere kant van de
Randweg, een aparte zienswijze ingediend (zie de website). Dit om de bewoners te ondersteunen en om te voorkomen dat gehonoreerde zienswijzen voor
dit gebied door goedkeuring van het
gehele bestemmingsplan alsnog teniet
worden gedaan.

Schijt aan spelende jeugd

Helaas komt het nog wel eens voor dat de
jeugd dit aan den lijve ondervindt.
Nog altijd worden er honden uitgelaten
op het Oranjeplein, het veldje op het
Schouwtjesplein en het speelveld bij het
Sancta. Deze plekken zijn speciaal voorzien van een hek, zodat kinderen in de
buurt een veilige plek hebben om te spelen.
Helaas begrijpt niet iedereen dat het dus
alles behalve de aangewezen plek is om
je hond uit te laten. Zelfs al wordt de poep
opgeraapt, er blijft vaak veel achter in het
gras. Zeker nu het 's avonds eerder donker
is, is het heel lastig om alles op te ruimen
en een stuk makkelijker om het maar te
laten liggen. Soms misschien niet eens
bewust, want ook kinderen nemen honden mee de speelplaatsen op en zijn in
het vuur van hun eigen spel niet alert op
wat hun hond allemaal bijdraagt.
Dus, een duidelijke oproep aan iedereen
in de buurt: geen honden op de speelplekken! Daar kan geen misverstand meer
over bestaan.

Kroniek van Bosch en Vaart
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Sancta Maria - bijna klaar!
gemeente ging achter ons
staan. Waarna Sancta Maria
de plannen aan heeft moeten
passen. Deze zijn na vele gesprekken, vele malen aangepast maar telkens gebruikmakend van een stukje grasveld.
Foto: Chris Hoefsmit Uiteindelijk heeft directrice Emmy Visbeen er zelf voor geWij kunnen het hoofdstuk van de nieuw- zorgd dat in het laatste ontwerp het hek
bouw en herinrichting van het buitenter- en het fietspad helemaal op eigen
rein bijna afsluiten. Hierbij een korte
grond van Sancta Maria gerealiseerd
update met de laatste punten.
worden. Het hek kan dus geplaatst worden.
Hekwerk schoolplein noord-oostkant
U vraagt zich wellicht af waarom het
Rest nog de begroeiing langs het hek
plaatsen van een hekwerk zo lang
aan de noord-oostzijde. De school wil
duurt. Aan de zuid- en westkant staat
geen begroeiing langs het hek, de wijkhet hek er inmiddels. Hiertoe moest de
raad en de gemeente willen dat wel.
school eerst alle grond in eigen bezit
Wordt vervolgd…
krijgen van de gemeente. Aan de
noord-oostzijde speelde een ander pro- Hekwerk westzijde
bleem. De school had een vergunning
Het plaatsen van het hek aan de westaangevraagd maar de wijkraad had
zijde heeft bij een aantal direct omwoop twee punten bezwaar aangetenenden voor enige onrust gezorgd. Zij
kend.
waren niet op de hoogte van het weghalen van de struiken. Toen de aanIn de eerste instantie zou de boom die
nemer aan de slag ging, vreesden zij
naast het basketbalveld staat, verdwijdat de bomen ook zouden verdwijnen.
nen. Hier zou het ‘iets verlegde’ fietspad Deze zijn gespaard gebleven. Het
komen. Dit zou dus voor een deel op
schoolplein is iets uitgebreid en er is
het grasveld (gemeentegrond) worden ruimte gemaakt voor een fietsenstalling
gesitueerd. De afspraak tussen wijkraad voor bezoekers van de gymzalen met
en Sancta Maria is altijd geweest dat
een aparte ingang aan de zijkant. Het
men op eigen terrein zou blijven. De
hekwerk is helaas 60 cm verkeerd ge-

plaatst maar dat wordt snel gecorrigeerd. In deze strook van 60 cm komt
een groenvoorziening.
Oplossing licht- en geluidsoverlast
De geluidsoverlast door de klimaatinstallatie is vele malen minder en binnenkort helemaal opgelost. De installatie
wordt nu beter aangestuurd en zorgt ‘s
avonds laat en in de weekenden niet
meer voor overlast. Er komt binnenkort
ook nog een geluidscherm rond de installatie waarmee naar verwachting de
overlast geheel verdwijnt. De bewoners
aan de Van Hogendorpstraat kunnen
hun ramen dus weer openhouden.
De scoreborden die voor een rode
gloed zorgden, zijn voorzien van een
tijdschakelaar. Daardoor behoort de
‘rosse buurt’ tot het verleden.
Ook de felle lampen aan de gevels
hebben een tijdsschakelaar, zodat deze
na 11 uur uitgaan. Niet alleen de bewoners hadden ‘s avonds last van de lampen ook de paarden van de manege
raakten van slag door het felle licht.
Zwerfvuil
De aanpak van het zwerfvuil gaat stukken beter. Regelmatig worden er teams
van leerlingen ingezet om het zwerfvuil
aan te pakken en de vuilnisbakken worden vaker geleegd. Wij zijn hier heel blij
mee.
De wijkraad wil bij dezen directrice Emmy Visbeen bedanken voor haar constructieve samenwerking met de buurt.

Groen in de wijk - onkruidbestrijding en overhangende heggen
Onkruidbestrijding
Wethouder Rob van Doorn heeft eigenhandig besloten onkruidbestrijding
d.m.v. het gevaarlijke chemische middel Roundup per direct te staken. Helaas is er momenteel geen alternatief
voor handen. Vegen met staalborstels is
juist afgeschaft omdat het te duur en
niet doeltreffend is en tot beschadigingen leidt. Voorlopig gebeurt er dus

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

niets. Er zit niets anders op dan zelf uw
stoepje onkruidvrij te houden.
Overhangende heggen
De afdeling Handhaving van de gemeente buigt zich over het probleem
van overhangend groen. Het blijkt dat
veel Haarlemmers het hier niet zo nauw
mee nemen. De aanbevolen overhang
bedraagt max. 20 cm. Een stoep zou

Maarten Henneman: secretaris, contactpersoon gemeente.
maarten. henneman@boschenvaart.nl

normaalgesproken 120 cm breed moeten zijn. Vaak is dit, zeker ook door geparkeerde auto’s, niet het geval. Als
blijkt dat de doorgang te smal wordt,
kan de gemeente u sommeren de heg
tot op de erfgrens terug te snoeien.
Wij raden buurtbewoners aan kritisch
naar hun hagen te kijken en eventueel
terug te snoeien voordat men door de
gemeente wordt aangeschreven.

Jeroen de Jonge: penningmeester.
Jeroen.dejonge@boschenvaart.nl

Jouko Huismans: website en Sancta Maria
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: Het Houthof, Connexxionterrein
en Haarlemmerhout.
lex.rietveld@boschenvaart.nl

Anneke Jochemsen: contactpersoon Kroniek
en straatvertegenwoordigers.
anneke.jochemsen@boschenvaart.nl

Cornelie Schraa: coördinatie van de verschillende evenementen in de wijk.
cornelie.schraa@boschenvaart.nl

Kroniek van Bosch en Vaart
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Wateroverlast
► vervolg van pagina 1
Conclusies:
 Het drainagesysteem is op enkele
punten verstoord (met name de
uitstroompunten op de Leidsevaart).
 De nieuwe kademuur laat te weinig water door. Daardoor ontstaat
er stuwing richting Leidsevaart.
Maatregelen:
 Herstellen/vernieuwen uitstroompunten ter hoogte van Van Hogendorpstraat, Eindehoutstraat,
Vredenhofstraat, Prinsessestraat
en Schouwtjesbrug.
 Aanleggen drainagebuis over de
volle lengte van de Prinsessekade
aan de zijde van de kademuur
De gemeente verwacht dat dit afdoende zal zijn. Herstel van het matig
functionerend drainagesysteem in de
Berkenrodestraat/Bos en Hovenstraat
komt pas aan de orde als dit niet het
geval mocht zijn, omdat hiervoor
beide straten weer totaal op de
schop moeten.
De plannen worden nu uitgewerkt en
men verwacht begin volgend jaar tot
uitvoering te kunnen overgaan. Hoewel de begroting van de gemeente
onder druk staat, heeft dit project
hoge prioriteit gekregen.
Het rapport van Wareco zal op korte
termijn integraal op onze website te
lezen zijn.

Plannen manege
De manage gaat misschien samenwerken met kinderopvang organisatie
Op Stoom.
Deze organisatie wil meer dan standaard opvang leveren. Hierdoor komt
er wellicht geld vrij om een echte manege te bouwen.
De wijkraad maar ook de gemeente
zijn hier nooit tegen geweest. Het zou
kunnen leiden tot een gezondere exploitatie. Wel hebben gemeente en
wijkraad een voorkeur voor de plek
waar zo’n gebouw zou moeten komen te staan. Helaas blijkt men daar
nu in de eerste opzet vanaf te wijken
Zonder wijkraad of bewoners daar
eerst in te betrekken zijn zij aan de
slag gegaan.
Wij houden alles zeer goed in de gaten en zullen hier later zeker op terug
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Canon van Bosch en Vaart - deel 3
Het derde en laatste deel van onze wijk in jaartallen. Uiteraard ook nu weer voor een belangrijk deel ontleend aan het
boek Bosch en Vaart: van Heemsteedse buitenplaats naar Haarlems stadskwartier.
nov.

Blokkade van de Wagenweg om meer verkeersveiligheid af te dwingen, gecoördineerd door de wijkraden van het
Wilhelminapark en Bosch en Vaart en de Haarlemmerhoutschool (later Bos en Vaartschool). Resultaat: de aanleg van
fietsstroken.

maart

Tentoonstelling ‘Bosch en Vaart Van Buitenplaats tot Stadskwartier 1707 – 1982’ in huis Uit den Bosch aan de Spanjaardslaan. Veel muziek, kinderactiviteiten en verhalen. 2000 personen bezochten de tentoonstelling, waaronder de burgemeester en de Commissaris van de Koningin (de laatste zelfs meerdere keren).

1983

Debuut van het Vocaal Jongeheeren Collectief ‘Malle Balle’, gekleed in korte broek en lange regenjas. Onder leiding
van Jaap Stork werd het lied ‘De klokken van Haarlem’ ten gehore gebracht, naast werken van Brahms en de Beatles.
E.e.a. resulteerde in een TV-optreden in het programma ‘Van gewest tot gewest’(1984).

1984

Oprichting van de Stichting ’t Koepeltje, met als doel de restauratie van de verwaarloosde tuinkoepel in het Voorvogelbos. In 2010 is de restauratie uiteindelijk uitgevoerd.

1982
1982

dec.

1984

Eerste optreden van de vrouwelijke tegenhanger van de ‘Malle Balle’, de sexy ‘Houtduifjes’.

okt,

Uitvoering in het Sancta van de wijkmusical ‘Blijf uit onze wijk’. Over rangen en standen, rotte huizen, dames- en heereneten, de pyromaan, verborgen leed, scheidingen en amontillado. Oprichting van het wijkkoor Bosch & Vaart.

1990
jan.

1991

Eerste stratenvolleybaltoernooi in de gymnastiekzalen van Sancta Maria. De Prinsessekade won.

nov.

Opening van de zeer succesvolle tentoonstelling ‘Tussen Bosch en Vaart’ in het Architectuur en Bouwhistorisch centrum
(ABC). Een prachtige tentoonstelling, gesprekken over de wijk o.l.v. wijkgenoot Paul Witteman, een tekenwedstrijd voor
kinderen, een heuse architectuurwandeling en de introductie van het boek waar dit canon op gebaseerd is.

zomer

De eerste schets voor het Beeldkwaliteitsplan Leidsevaart wordt aan de gemeente aangeboden. Het zou tot 2006 duren
tot e.e.a. gerealiseerd is.

25 nov.

Opvoering van de Kindermusical ‘Momentje Graag’ in de aula van het ECL. Met verhaal en teksten van vooral de onlangs overleden Eildert Stuut.

juni

Het openingsfeest van de vereniging Cultureel Podium heeft dan wel niet geleid tot de oprichting van een cultureel
café maar vormde wel de aanzet voor de zo gewaardeerde, jaarlijks terugkerende Cultuurlijn.

1992
1993
1995
1996
sept.

1997
april

1998
juli

Op zondag de 14e is de wijk teruggebracht in de stijl van de jaren 20 in het licht van ‘70 jaar los’, de door velen nog betreurde overgang van de wijk van Heemstede naar Haarlem in 1927.
De gemeente kondigt aan dat de funderingen van zo’n 400 huizen in de wijk het risico lopen aangetast te zijn/worden
door de palenpest met ernstige verzakkingen als gevolg. Soep blijkt heter te worden opgediend dan gegeten. Van
‘palenpest’ wordt niets meer vernomen.

1999

Afscheid van de laatste ambulante middenstanders in de wijk, Elly en Dick, vanaf 1945 onze zuivelleveranciers.

jan.

Vol goede moed start Villa Kakelbont aan het Oranjeplein 28. Hier worden 12 alleenstaande asielzoekers in de leeftijd
van 2 tot 15 jaar opgevangen.

2000
juni

2000

Feest Bosch en Vaart 100 jaar; autovrij, taartenbakwedstrijd, muziek door de eeuwen heen.

maart

Villa Kakelbont verhuist van het Oranjeplein naar Hoofddorp. Dit als gevolg van een rechtelijke uitspraak dat de villa te
veel burengerucht en geluidsoverlast veroorzaakte.

maart

Sven Hartmans stopt na 18 jaar met zowel het huiskamerrestaurant als haar cateringbedrijf. Met dank voor alle recepties, bijeenkomsten, dames- en heerenetens!

2004
2005
sept.

2006

De herinrichting van de Leidsevaart is klaar! Het proces heeft 13 jaar geduurd.

voorjaar Klinkeroorlog in de Boekenrodestraat. Onverwacht worden de bewoners tijdens de rioleringsvernieuwing geconfronteerd met nieuwe i.p.v. de oude klinkers.

2010
okt.

2011

Bosch en Vaart wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht. Van Hogendorpstraat blijkt er buiten te vallen.
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Koffieochtend voor ‘ouderen’ in de wijk
Op 1 oktober was
de tweede koffieochtend voor
‘ouderen’ in de
wijk.
Na de eerste bijeenkomst is er wat
meer bekendheid aan gegeven en dat was
direct te merken.
Negen dames en
heren vulden de
kamer van mevr.
Bruijnzeels. Opvallend was dat een aantal
mensen al heel lang in Bosch en Vaart
woont en elkaar toch nog niet kende.
Al snel ontstonden er geanimeerde
gesprekken over allerlei zaken, maar
vooral buurtzaken zoals herbestrating
en natte kelders en allerlei leuke activiteiten in de wijk. Er was koffie en heerlijke taart en Patrick bracht tompouces
mee namens de wijkraad.

Straten Volleybaltoernooi
Onze enthousiaste sportcommissie
heeft helaas het laatste Straten Volleybaltoernooi wegens gebrek aan belangstelling af moeten blazen. Jaren
was dit het sportieve hoogtepunt in de
wijk. Veel rivaliserende straten vochten
om de eer, een jaar lang titel Beste
Straat
Wij zouden het toernooi weer in ere
willen herstellen. Wij willen dan ook
graag van u weten of u hier aan deel
zou willen nemen en wat volgens u
een geschikt moment in het jaar zou
zijn.

Na een gezellige ochtend hielpen een
paar dames nog even met opruimen.
Rond 12.00 uur vertrokken de laatste
gasten de wijk weer in. Het was een
geslaagde ochtend.
De volgende koffieochtend is op
maandag 26 november om 10.30 uur,
deze keer in La Place (Dreefzicht)
Contactpersoon:
Anneke Jochemsen
06-29273334
anneke.jochemsen@boschenvaart.nl

Reacties aan: info@boschenvaart.nl

Agenda
Maandag 26 november 10.30 uur
Koffieochtend voor ‘ouderen’ in de wijk.
Maandag 24 december 0.00 uur
Kerstzingen op het Oranjeplein
Zondag 13 januari
Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout.

Actuele informatie over de buurt?
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart.
Of meld u aan voor onze digitale
nieuwsbrief via www.boschenvaart.nl.

Problemen met uw computer,
smartphone of tablet PC?
Zoek niet verder! Ik woon in de Eindenhoutstraat 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 virusscanner, een printer die het (weer) niet
doet, internet dat twijfelt? Of wilt u weten 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.

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, Victorine Egter van Wissekerke en Remco Muzerie. Advertentiewerving:
Anneke Jochemsen. Aan dit nummer werkten verder mee: Rokus Loopik en Chris Hoefsmit.
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