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Winter in Bosch en Vaart
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Adventsconcert Bosch en Vaart Koor Kerstzingen
Wanneer: Zondag 16 december
16.30 - 18.30 uur
(zaal open 16.15 uur)
Waar: Gehoorzaal Sancta Maria Van Limburg Stirumstraat
Toegang: gratis
Het Bosch en Vaart koor nodigt
alle bewoners van onze wijk en
andere trouwe supporters uit voor
het bijwonen van een Adventsconcert.

voorbereid. Op het programma
staan uiteraard de nodige liederen in Kerstsfeer, waarbij het
publiek een paar keer zal worden
uitgenodigd met het koor mee te
zingen. Verder omvat het optreden, dat ongeveer 45 minuten
duurt, enkele aangename verrassingselementen. Na afloop zal er tegen een kleine vergoedingeen drankje worden geschonken.

Aanmelden
Om organisatorische redenen
Onder de bezielende leiding van wordt uw aanmelding (via één
dirigent Anton Pauw en met de
der koorleden, dan wel per e-mail
toegewijde inzet van pianiste
j.stam493@chello.nl op prijs geHelen Scott heeft het koor zich in steld. Telefonische aanmelding is
de achterliggende maanden met dagelijks (van 18:00 – 22:30 uur)
enthousiasme op dit concert
mogelijk: 023 5325439.

Wanneer: Maandag 4 december
00.00 uur
Waar: Oranjeplein
Toegang: gratis
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 samenzingen. Op 24
december is er jaarlijks 'Midden in
de kerstnacht', dus om middernacht op het Oranjeplein een
sfeervol samenzijn met veel gezang. Er is glühwein om de kelen
te smeren en voor tekstboekjes
wordt ook gezorgd.

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout
Wanneer: Zondag 13 januari
16.00 - ca. 19.00 uur
Waar: Restaurant Hout
Toegang: gratis - 2 gratis consumptiebonnen, rest voor eigen
rekening

in. De nieuwjaarsborrel wordt een
vaste prik voor de wijk. Ook voor
de kinderen zijn er activiteiten en
een oppas.

Mooie traditie
Wederom kunnen wij in 2013 van
De tweede nieuwjaarsborrel in
de gastvrijheid van Hout gebruik
Restaurant Hout was vorig jaar
maken. We hopen uiteraard dat
een groot succes.
degenen die er vorig jaar niet bij
waren, nu ook van de partij zullen
Daarom nu de derde op rij: vele
zijn. Dan wordt de Nieuwjaarsborbuurtbewoners luiden samen on- rel net zo’n mooie traditie als het
der het genot van een drankje en Kerstzingen.
heerlijke hapjes het nieuwe jaar
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Grondwateroverlast: oplossing nabij
kade van de Leidsevaart, een project
dat toevallig gelijktijdig plaatsvond
met de rioolvernieuwing. De meest
rendabele oplossing is het aanleggen
van een nieuwe drain aan de kadekant van de Prinsessekade, ongeveer
tussen Vredenhofstraat en Schouwtjesplein.
Prioriteit aan uitvoering
In oktober 2012 is het WarecoDe brief van de wijkraad aan wethouonderzoek naar de oorzaken en maat- der Rob van Doorn heeft resultaat opregelen voor de grondwateroverlast in geleverd. Vanwege de urgentie van
de wijk Bosch & Vaart opgeleverd. De de problematiek heeft de gemeente
oorzaken zijn gevonden en de maatprioriteit verleend aan de uitvoering
regelen doorgerekend.
van dit project. Daarom zijn zij zo snel
mogelijk gestart met de voorbereidinOorzaak bekend
gen voor de uitvoering. Het is nog
De bewoners hebben dankbaar gemaar kort dag, maar de gemeente
bruik gemaakt van de enquête. Inmid- doet er op dit moment alles aan om
dels staat de teller van het totale aan- nog dit jaar het werk uit te voeren.
tal bewonersklachten op ongeveer
100, inclusief de ingevulde enquêtes.
Kijk voor meer informatie zoals het rapDe oorzaak van de wateroverlast is de port van Wareco en de laatste stand
vernieuwing van beschoeiing van de
van zaken op www.boschenvaart.nl.

Agenda
Zondag 16 december 16.30 - 18.30 uur
Adventsconcert in Sancta Maria

Maandag 24 december 00.00 uur
Kerstzingen op het Oranjeplein

Maandag 7 januari 10.30 uur
Koffieochtend voor ‘ouderen’ in La Place

Zondag 13 januari 16.00 - 19.00 uur
Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout

Woensdag 28 februari 20.00 uur
Jaarvergadering in de Herberg

Stoepen schoon

Kerstbomen inzamelingsactie
De winter staat weer voor de deur. Misschien gaat het weer sneeuwen en krijgen wij een witte Kerst. Heel mooi maar
het zorgt zeker voor oudere bewoners
ook voor ongemak.

Evenals vorige jaren organiseert
de gemeente Haarlem begin
2013 de kerstbomenactie.
Op woensdag 9 en16 januari
van 12.30 tot 16.00 uur kunnen
kinderen tot 16 jaar op hoek Eindenhoutstaat / Vredenhofstraat
kerstbomen inleveren. We willen
buurtbewoners dan ook graag
verzoeken hun kerstbomen niet
in de Hout of het Vogelbosje te
dumpen. Maar de bomen op
bovengenoemde woensdagen op
straat te zetten, zodat de kinderen ze
kunnen verzamelen.
Maak kans op de hoofdprijs van € 500
Per ingeleverde boom krijgen de kinderen € 0,40 en een lootje waarmee
een hoofdprijs van € 500 gewonnen
kan worden. Deze prijs kan de winnaar
besteden aan een activiteit met de
hele klas, bijvoorbeeld een excursie, of
aan een goed doel. Behalve de

Wij willen bewoners dan ook graag vragen hun stoep schoon te maken na een
sneeuwbui, zodat men makkelijker over
de stoep kan lopen.
Misschien ook eens kijken bij oude buren
of hun stoepje misschien ook gedaan
moet worden. Alvast bedankt.
hoofdprijs is er ook op iedere locatie
per 100 ingeleverde bomen een cadeaubon van € 10,00 te winnen.
De trekking van het winnende lot is op
16 januari 2013 om 16.30 uur.
Natuurlijk kunnen mensen boven de
16 jaar óók hun kerstboom op bovenstaande locatie inleveren. Zij doen
echter niet mee aan de actie.

Hoe blijft u op de hoogte?
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart.
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief
via de knop op de homepage op
www.boschenvaart.nl.
Bezoek regelmatig de nieuwspagina op
onze website.
In maart/april verschijnt de Kroniek.
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