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Een (groen) paradijsje voor kinderen  

- VAN DE WIJKRAAD - Haarlem de 

minst groene stad van Nederland? 

Daar is bij ons in de wijk gelukkig niks 

van te merken. Met de Haarlemmer-

hout, het Vogelbosje, een groot speel-

veld, een mooi plein met gras in het 

midden van de wijk en volop bomen in 

de straten hebben wij over gebrek aan 

groen gelukkig niet te klagen.  

Hoewel…. het gras van het Oranjeplein 

was na het rioleringsproject en de reno-

vatie van het plein lang niet zo mooi en 

groen als voorheen. Daar moest dus wat 

aan gebeuren. Gelukkig was de gemeen-

te het met ons eens. Afgelopen zomer is 

het grasveld van het Oranjeplein gereno-

veerd. Wat helaas wel inhield dat er de 

hele zomer niet op gespeeld kon worden.  

Hulde aan de jeugd!  

Het heeft uiteindelijk tot eind september 

geduurd voordat het gras weer sterk 

genoeg was. Het duurde zolang omdat 

het gras even niet mee wilde werken. Na 

onderzoek bleek dat de grond, ondanks 

het bijstorten van goede grond, niet goed 

genoeg was om mooi gras op te laten 

groeien. Inmiddels heeft de gemeente 

extra bemest en dat zal nog enkele ma-

len herhaald worden. Tijdens het lange 

wachten is de jeugd keurig van het gras-

veld weggebleven. Daarvoor hulde! Hun 

geduld is beloond, zij hebben nu weer 

een prachtig grasveld middenin de wijk 

om te spelen en te voetballen.  

Meer goed nieuws 

Een andere geliefde speelplek met gras 

is het speelveld aan de Van Hogendorp-

straat. Behalve voetballen kunnen kin-

deren van alle leeftijden hier ook heerlijk 

klimmen en klauteren op de speeltoestel-

len. Deze staan er inmiddels al weer 

vijftien jaar en zijn aan vervanging toe. 

Tijdens de wijkraadvergadering in okto-

ber werden wij verrast door bezoek van 

de gemeente. Met goed nieuws. De 

speeltoestellen zullen nog dit jaar door 

nieuwe worden vervangen. Wij zijn hier 

heel blij mee en bedanken de gemeente 

van harte.  

Kortom,  groen en speelgelegenheid 

voor kinderen in overvloed. Een waar 

paradijsje! Maar dat wist iedereen na-

tuurlijk al lang.  

De prachtige nieuwe grasmat op het Oranjeplein 

Truus in de bloemen 
Hans van der Straaten staat stil bij het 

voormalige huis aan de Wagenweg 254 

en zijn bewoners,  dat moest wijken 

voor de aanleg van de Westelijke Rand-

weg.  

► lees verder op pagina 2 

Een Pareltje in de 
Haarlemmerhout 
Zaterdag 13 september was de feeste-

lijke onthulling van het herstelde Hilde-

brand Monument. Chris Hoefsmit was 

erbij en maakte prachtige foto’s, 

► lees verder op pagina 3 

Voortvarend duo 
Sancta Maria  
Linda van Hoek ging op bezoek bij de 

conrector,  Harko Aris, en hoofd conci-

ërge, Marco Zonderop, van Lyceum 

Sancta Maria en vroeg hen hoe zij de 

overlast van een middelbare school 

voor de buurt zoveel mogelijk proberen 

te beperken. 

► lees verder op pagina 7 

Verder in dit nummer:  
 The Living Museum - pag. 5 

 Waar lopen die matjes heen? - pag. 5 

 Op bezoek in de buurt  bij Marie-Anne 

Rudolphi - pag. 8 en 9 

 Samen voor Elkaar - pag. 10 

 De wijkraad over o.a.: geplande werk-

zaamheden, verkeerssituatie 

Schouwtjeslaan, Koffieochtenden 

voor ouderen - pag. 11 en 12  
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Eerdere verhalen in de Kroniek over 

de Westelijke Randweg en het Heli-

kopterveld hebben mij weer in contact 

gebracht met Truus van Lierop - Klaa-

se. Truus Klaase woont haar hele le-

ven, dat al bijna 75 jaar duurt, aan de 

rand van Bosch & Vaart.  

 

Tegenwoordig woont zij samen met haar 

man Ton van Lierop aan de Schouw-

tjeslaan tegenover het terrein van Van 

Breemen. In 1963 zijn zij op dit adres 

gaan wonen, in wat toen nog een dienst-

woning van Kwekerij Van Tubergen was. 

Echtgenoot Ton van Lierop was in dienst 

van Kwekerij Van Tubergen die al sinds 

1868 op het terrein van de hofstede Zwa-

nenburg was gevestigd. Toen de kwekerij 

in 1978 werd opgeheven, kregen Truus 

en Ton de kans de dienstwoning te ko-

pen, wat zij toen gedaan hebben. Het is 

nu dus hun eigen huis. In totaal heeft Ton 

29 jaar bij Van Tubergen gewerkt.  

 

Bloemschikken, een passie 

En Truus en Ton zijn nog niet helemaal 

los gekomen van de bloemen en het tui-

nieren. Truus is haar hele leven met 

bloemen bezig geweest. Haar vader 

kweekte de bloemen en Truus schikte ze. 

Tot op de dag van vandaag is bloem-

schikken een passie van Truus. Recent 

nog heeft ze de Sint-Bavokerk aan de 

Herenweg in Heemstede met bloemen 

versierd ter gelegenheid van een trouwe-

rij.  

 

Samen met haar man Ton heeft Truus 

ook nog een tuin achter het huis Nijenho-

ve. En het is juist op deze plek dat de 

roots van Truus liggen. Het adres waar 

Truus haar jeugd heeft doorgebracht is 

Wagenweg 254. Dat adres bestaat niet 

meer. Het huis Wagenweg 254 is ten 

behoeve van de aanleg van de Westelij-

ke Randweg gesloopt. Op de plek waar 

nu de Westelijke Randweg ligt en de 

flatgebouwen Kinheim en Houthof staan, 

had vader Piet Klaase een kleine tuinderij 

en kwekerij. Het huis lag niet pal aan de 

Wagenweg maar aan een laantje dat op 

de Wagenweg uitkwam op zo’n 50 meter 

van de weg. Het laantje lag precies op de 

hoogte van de Van Oldenbarneveltlaan.  

Aan hetzelfde laantje stond weer iets 

verder van de Wagenweg af nog een 

huis waar Jan Heesterbeek met een 

enorme kinderschare woonde. Voor ve-

len is Heesterbeek een bekende figuur, 

omdat hij zijn leven lang terreinknecht is 

geweest bij HFC.  

 

Truus woonde met haar ouders, twee 

broers en nog een zus vanaf haar ge-

boorte in het huis aan de Wagenweg 

254. Het huis dateerde uit ca. 1870. In de 

tijd dat de Truus daar woonde was het 

terrein in bezit van de familie Heijn. De 

gemeente Haarlem kocht het terrein en 

de woning voor een bedrag van f 5000.- 

van de familie Heijn ten behoeve van de 

aanleg van de Westelijke Randweg. Van-

af dat moment huurde de familie Klaase 

de woning en de tuinderij dus van de 

gemeente Haarlem. Maar ook was be-

kend dat de dagen van het huis en de 

tuinderij waren geteld. Boven waren twee 

slaapkamertjes met in het midden de 

trap. Het huis had een aangebouwde 

keuken. In de winter betekende dat dat 

iedere avond de waterleiding moest wor-

den afgetapt. Een bevroren waterleiding 

betekende immers geen water. Het huis 

had geen douche en toilet. Dat beteken-

de wassen in de keuken en een poep-

doos buiten. Het huis had alleen op het 

zuiden ramen en de ramen waren voor-

zien van luiken, handig in zomer en win-

ter.  

Een heerlijk huis 

Vader Piet Klaase  was niet alleen kwe-

ker maar ook tuinman. Hij onderhield de 

tuinen van de vele welgestelden in de 

omgeving. Het snoeihout uit deze tuinen 

was voor de familie belangrijk als brand-

stof. Dat betekende hout hakken en za-

gen in stukken geschikt voor de kachel. 

De bomen rond het huis hielden de noor-

den- en oostenwind tegen. Ondanks alle 

mankementen vond Truus het een heer-

lijk huis om te wonen. Maar het zit Truus 

nog steeds dwars dat hun huis en dat 

van Heesterbeek moesten wijken voor de 

Westelijke Randweg en de huizen van 

die rijke dokter Heeres en zijn eveneens 

rijke buurman en fabrikant Boerma moch-

ten blijven staan.  

Op het allerlaatste moment zorgde de 

gemeente Haarlem dan toch voor ver-

vangende huisvesting voor de familie 

Klaase. Hun nieuwe huis werd Wagen-

weg 238. Het noordelijke deel van deze 

boerderij was een woning, de rest van de 

boerderij werd gebruikt om de politie-

paarden te stallen. Later is achter deze 

boerderij voor de politiepaarden een 

aparte manege gebouwd, die inmiddels 

ook al weer is gesloopt.  

Hans van der Straaten 

Truus van Lierop-Klaase in de bloemen 

Truus in de bloemen  

 Het laantje van Wagenweg 254 met links het huis van de familie Klaase en op de ach-

tergrond de torenspits van de kapel Nieuw Vredenhof aan de Van Oldenbarneveltlaan. 
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Wat een mooie onthulling hebben we 

beleefd 13 september! Mooi weer, een 

prachtige omgeving, muziek van het 

kwartet Double Espresso. Hildebrand 

in levende lijve aanwezig samen met 

Nurks, Teun de Jager, Suzette Noiret, 

Van der Hoogen, Stastok, Buikje, 

Keesje en grootmoeder Kegge 

(verbeeld door de Haarlemse  letterlie-

vende vereniging J.J.Cremer).  

De onthulling werd, onder grote belang-

stelling van vele Haarlemmers, verricht 

door wethouder en loco-burgemeester 

Jack van der Hoek, het bestuur van de 

stichting Herstel Hildebrand Monument 

en de leden van J.J.Cremer. Het oudste 

Amsterdamse litterarische dispuut 

B.E.E.T.S was er ook met vaandel en al. 

Zij zongen hun Junctie (zeg maar club-

lied).  

Kunst en catering  

Ook de jeugd is betrokken bij de onthul-

ling. Leerlingen uit 4 VWO van Lyceum 

Sancta Maria hebben voor het vak CKV 

een expositie verzorgd geïnspireerd op 

de beelden. En leerlingen van de Prak-

tijkschool Oost ter Hout hebben de hap-

jes gemaakt en geserveerd, met een 

drankje, geregeld door Eethuis Nurks  

Grote dank! 

Het herstel van het Hildebrand Monu-

ment is mogelijk gemaakt door samen-

werking tussen de gemeente en de stich-

ting Herstel Hildebrand Monument. Ons 

wijkraad lid Lex Rietveld is ook bestuurs-

lid van de stichting. Naast donaties door 

cultuurfondsen hebben veel Haarlem-

mers en wijkbewoners gul bijgedragen, 

daarvoor grote dank! 

Dat het monument inderdaad weer een 

pareltje is, hebben velen inmiddels ont-

dekt. Dagelijks bezoeken Haarlemmers 

de beeldengroep uit de Camera Obscura 

en gaan dan lekker even genieten op een 

van de bankjes. Ook ‘s avonds. De beel-

den worden feestelijk verlicht en om 10 

uur wordt er overgeschakeld naar amber 

licht ten behoeve van de vleermuizen. Er 

ontstaat dan een haast mysterieuze 

sfeer. 

Nominatie Lieven de Key Penning 

Inmiddels is het project genomineerd 

voor de Haarlemse Lieven de Key  Pen-

ning. Je kunt je stem uit brengen voor de 

publieksprijs (zie kader).  

Foto’s en films van de onthulling zijn te 

vinden op hildebrandmonument.nl  en 

natuurlijk op de website van Bosch & 

Vaart. En koop het boek (zie pagina 4)! 

 Een pareltje in de Haarlemmerhout in ere hersteld 

Een impressie van  een gedenkwaardige middag                                     Fotocollage: Chris Hoefsmit 

Stem op Hildebrand! 
De Lieven de Key Penning wordt jaar-

lijks door de gemeente Haarlem uitge-

reikt aan een persoon of organisatie die 

zich verdienstelijk heeft gemaakt op het 

gebied van monumentenzorg, architec-

tuur of stedenbouw.  

Stem vóór maandag 17 november 

Vind jij ook dat het herstelde Hildebrand 

Monument deze penning meer dan ver-

dient? Breng dan vóór maandag 17 no-

vember je stem uit op de speciale websi-

te: lievendekeypenning.nl. of in het ABC-

architectuurcentrum, Groot Heiligland 

47. Hier is ook een tentoonstelling inge-

richt waar je alle genomineerde ontwer-

pen kunt bekijken.   
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Ter gelegenheid van de onthulling 

van het Hildebrand Monument heeft 

de stichting Herstel Hildebrand Monu-

ment een boek uitgebracht: 

‘Hildebrandmonument Haarlemmer-

hout voor Haarlemmers door Haar-

lemmers’.  

Aan deze publicatie hebben onder meer 

Nop Maas, Ruud Lapré en Wim Vogel, 

bewoners van onze wijk, een bijdrage 

geleverd. Gelardeerd met veel foto’s 

worden diverse aspecten van het monu-

ment belicht. Zo wordt ingegaan op de 

achtergrond van de schrijver van de Ca-

mera, Hildebrand (Nicolaas Beets), de 

cultuur historische betekenis van het 

monument, de rol van het dispuut 

B.E.E.T.S en Godfried Bomans, het pro-

ductieproces van de nieuwe beelden en 

een rondwandeling door het Haarlem 

van Nicolaas Beets. 

Het boek was te verkrijgen tijdens de 

onthulling maar is gelukkig ook na te 

bestellen (€ 18,30 incl. verzendkosten) 

via info@hildebrandmonument, telefo-

nisch via 06-543182004. Het boek is ook 

te koop bij boekhandel Blokker in Heem-

stede en De Vries in Haarlem.  

Boek over Hildebrand 

delicious.lunch 
WANNEER  23 november 2014 

TIJD 12.30 uur 

PRIJS € 47,50 p.p. voor een driegangenlunch 

incl. wijnarrangement, huisaperitief en 

koffie/thee  

RESERVEREN info@restaurant-hout.nl 

MEER INFO restaurant-hout.nl 

Voor de lunch wandelen we samen door de Hout. 

Tijdens de wandeling hoor je alles over de geschiedenis 

van dit stadsbos en kun je genieten van de unieke na-

tuur.  
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Toegegeven, het is oneigenlijk gebruik 

van deze ruimte. Evengoed, het is 

voor de goede zaak. Voor wie zich 

afvraagt wat ik in het dagelijks leven 

doe: ik ben herstel-coach.  

We leven in een prachtige verzorgings-

staat, we worden van de wieg tot het graf 

verzorgd, maar een psychiatrische handi-

cap is nog steeds een zekere garantie 

voor stigmatisering en uitsluiting. En als 

je daar als cliënt maar lang genoeg naar 

blijft luisteren, dan is zelf-stigma jouw 

deel. Je bent je diagnose geworden.  

Vechten tegen zelf-stigma 

Strijden tegen stigma is een verloren 

zaak. Dat is zo oud als de wereld. Men-

sen hebben het nodig om zich te onder-

scheiden van anderen. En praten over 

een ander terwijl hij niet bij dat gesprek 

aanwezig is, dat is nog altijd de makke-

lijkste weg. Het zwarte schaap kan zich 

niet verdedigen. Jezelf als onderwerp 

nemen blijft achterwege en je hoeft niet 

in discussie. Iets positiefs zeggen over 

een ander is altijd moeilijker, laat staan 

dat je een ander om hulp vraagt.   

Vechten tegen zelf-stigma is daarom 

geboden. Mensen het geloof geven dat je 

leven niet voorbij is als je aan een handi-

cap ten prooi bent gevallen. Sleutelen 

aan het zelfbeeld en de talenten waar-

over ieder mens onmiskenbaar beschikt.  

Een genereus aanbod 

GGZ inGeest, het voormalige psychiatri-

sche ziekenhuis Vogelenzang in Benne-

broek heeft mij het genereuze aanbod 

van het gebruik van één van hun oude 

gebouwen gedaan. Die staan daar al 

jaren leeg. Ik mag er The Living Museum 

Nederland beginnen, naar het voorbeeld 

van een kunstproject in Queens, New 

York, dat dezelfde naam draagt.  

 

Vrijplaats voor oogverblindende kunst 

Het werd 30 jaar geleden opgericht door 

Janos Martin, een psycholoog. Hij had 

zich voorgenomen de oude psychiatri-

sche gestichtsgebouwen ‘terug te geven’ 

aan de rechtmatige eigenaren; de patiën-

ten. Hij confisqueerde de oude leeg-

staande keuken en dining rooms van het 

ziekenhuis en begon er een Outsider Art 

Program: oogverblindende kunst, ge-

maakt door psychiatrische patiënten. Je 

komt er ogen en oren te kort. In elke nis 

en hoek kun je er kunstwerken vinden die 

door de bewoners van het Creedmore 

Ziekenhuis gemaakt worden. Je wordt er 

extreem gelukkig van. Mensen houden er 

op patiënt te zijn. Als je er een voet over 

de drempel zet, dan ga je voortaan als 

artist door het leven. Een vrijplaats waar 

mensen hun fantasie en creativiteit de 

vrije loop kunnen laten. Zij hebben het 

daar voor het zeggen. Janos is de enige 

betaalde kracht. In tijden van schaarste 

een in het oog springende prestatie en je 

zet mensen er nog mee in hun kracht 

ook. Want zo’n voorziening runnen, kun-

nen mensen ook zelf. Hoe eenvoudig en 

goedkoop kan goede zorg zijn. 

Het museum wordt door ontelbare men-

sen uit de hele wereld bezocht. Het is het 

ultieme voorbeeld van hoe je door de 

maatschappij uitgekotste mensen hun 

talenten kunt laten ontdekken en botvie-

ren. Het spreekt tot de verbeelding. En 

dat gaan we nu ook in Bennebroek doen. 

In een gebouw waar je met een gerust 

hart een spijker in de muur kunt slaan 

zonder dat er een schoonheidscommis-

sie over je schouder meekijkt.  

Kunst moet! 

U bent er van harte welkom, als bezoe-

ker, als vrijwilliger, als docent, als kunst-

liefhebber. En als sponsor, want we heb-

ben geld nodig om te starten. Een aantal 

jaren geleden waren eerst de Kunsten 

aan de beurt, nu heeft de bezuinigings-

dwang zijn intrede gedaan in de Geeste-

lijke Gezondheidszorg. The Living Muse-

um Nederland wil zijn eigen broek ophou-

den. En daarvoor hebben wij uw geld, 

enthousiasme en inspanningen nodig. 

Om te laten zien dat Kunst moet en Ta-

lentontwikkeling voor mensen met een 

handicap ook. Dat kan goedkoop en cre-

atief. Steun the Living Museum In Benne-

broek. Ongebreideld.  

Rokus Loopik 

Vredenhofstraat 13 

rokus@icloud.com / 06 - 81 420 615 

The Living Museum 

Sinds 1994 werd de buurt opgeschrikt 

door verschillende dames (nee, geen 

enkele heer) die met stevige pas én 

een kleurrijk opgerolde mat op weg 

leken te zijn… 

Maar waarheen toch, zo vroeg men zich 

af? Zij gingen naar het pand van de Ver-

eniging van Huisvrouwen aan de Boe-

kenrodestraat nr. 9 de gedenksteen staat 

nog op de voorzijde van dit pand. 

Hier had Gaby Burmanje, bewoonster 

van de Bosch en Vaartstraat, middels 

ballotage!, ruimte weten te huren van de 

Vereniging van Huisvrouwen. Zij zou 

starten met het geven van yogalessen. 

Een hele klus nog in die tijd, het jaar 

1994. Hiervoor had zij eenmalig 450 fol-

ders laten drukken, in iedere brievenbus 

één folder en de klus was geklaard. 

De ‘ tent’ was nl. meteen vol en is vol 

gebleven tot op de dag van vandaag, het 

jaar 2014.  

In het begin waren er nog de obligate 

grappen van echtgenoten ‘en, …  weer 

lekker geslapen bij Gaby?’  maar geen 

echtgenoot die het waagde een keer mee 

te komen doen. Men kreeg kinderen en 

verdween even van het toneel om weer 

terug te komen: verhuizen en ook hier 

weer terugkomen, al met al een stevig 

aantal, die al járen met een matje lopen 

te zeulen, inmiddels richting Bosch en 

Vaartstraat 16. 

We zijn aanbeland in het jaar 2014 en zo 

zijn we 20 jaar verder… Opeens, een 

paar jaar geleden, vlogen als padden-

stoelen de yogalessen ons allen om de 

oren, niet alleen in deze buurt, maar 

meer de héle omgeving vulde zich met 

yoga-achtige taferelen.  

De lessen zijn aangepast  in de loop der 

tijd: er wordt nu soms gezweet, er is ste-

vige aandacht voor adem en ook een 

portie meditatie zit er meestal bij, de leef-

tijden lopen door elkaar,’ ‘ieder werkt 

voor zich’ en overal in de omgeving vind 

je inmiddels wel een studio die nét weer 

ergens anders de klemtoon op legt. 

► Lees verder op pagina 6 

Waar lopen toch al die matjes ‘s avonds heen? 
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ICT Muzerie 

Doet uw computer of printer het 
(weer) niet? Heeft u iemand nodig 
die uw wifi-netwerk instelt of aan-
koop advies geeft over appara-
tuur?  

Maatwerk? 
Of wilt u een computer laten bou-
wen die precies bij u past voor een 
lage prijs? Ik heet Olivier, ben 15 
jaar en help u bij deze en alle an-
dere ICT-gerelateerde problemen 
voor maar € 8 per uur!  

ictmuzerie@gmail.com  
06 - 19949010 

► vervolg van pagina 5 

Zo heb ik zelf in mijn lessen de klemtoon 

gelegd op een mix van yoga, adem, Fel-

denkrais en Pilates, met vanzelfsprekend 

in iedere les een meditatie. Bij anderen 

is het misschien meer of minder zweten, 

stilte, wel of geen confrontatie aangaan, 

kijken naar je instinctieve patroon, kun je 

nog meer uit je ademhaling halen… óf 

gebruik je bij de oefeningen je lichaam 

als ingang om de conditie van je geest te 

verbeteren? Mogelijkheden te over!  

Waar zit de rode draad voor dit alles…?‘ 

Het raadsel van de wandelende matjes 

is hiermee opgelost. Op de terugweg 

naar huis, na een les,  wordt de stevige 

pas van de heenweg ingeruild voor een 

rustigere variant, zou dit soms 

’bewustzijn of ontspanning’ heten? 

Koffieochtend Bosch & Vaart 

Wil je informatie over adem of yoga, loop 

even langs, of bel mij op. Op maandag  

1 december om 10.30 uur ben ik te gast  

op de Koffieochtend voor ouderen in 

Restaurant Hout voor uitleg ‘Adem en 

Yoga’… en reken er maar op dat we ook 

een simpele oefening zullen doen! há 

fijn!  

met een groet van  

Gaby Burmanje,   

Ademtherapeut en Yogadocent 

tel. 06 – 15 38 66 28   

Bosch en Vaartstraat 16  

www.yogaboschenvaart.nl 

Fotoalbums op Flickr 
Net als elke zomer waren er ook dit jaar 

weer volop straatfeesten in onze buurt.  

Van enkele straten hebben wij leuke 

foto’s ontvangen. Hiervan hebben wij 

een online fotoalbum op Flickr geplaatst 

(te bereiken via de homepage van de 

website). 

Je vindt hier ook een recent album met 

prachtige foto’s van Chris Hoefsmit van 

de feestelijke onthulling van het Hilde-

brand Monument.  

En het is natuurlijk altijd leuk nog eens 

terug te kijken naar een Cultuurlijn of 

Koningsdag van de afgelopen jaren. 

Ook dat kan! 

Foto’s delen? 

Heb je zelf foto’s die je graag met de 

buurt wilt delen? Stuur ze aan de 

webredactie en we maken er een album 

van.  

webredactie@boschenvaart.nl 
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Een middelbare school midden in de 

woonwijk. Dat verloopt niet altijd ge-

ruisloos en zonder ongemakken voor 

de buurt. Denk aan scholieren die op-

eens in je achtertuin staan te roken, 

ventilatoren die wat veel lawaai maken 

of een spoor van lege chipszakken en 

colablikjes vanaf de Vomar super-

markt. Het Lyceum Sancta Maria 

neemt deze ongemakken serieus en 

heeft een duo dat hiermee voortvarend 

aan de slag gaat: Harko Aris, conrec-

tor bedrijfsvoering en ICT en hoofd-

conciërge Marco Zonderop.  

Als er een klacht van overlast binnen-

komt gaat vaak iemand van de school 

even naar de mensen toe om te achter-

halen wat er precies aan de hand is. “We 

houden de lijntjes graag kort en proberen 

gezamenlijk tot een oplossing te komen”, 

licht Harko toe. “Zo bleek dat de ventila-

toren op het dak van de school veel ge-

luid maken. Buurtbewoners hebben daar 

natuurlijk last van. We hebben toen afge-

sproken dat we de ventilatoren na 

schooltijd en in de schoolvakanties uitzet-

ten.”  

Rondzwervende rokende scholieren 

Een andere ergernis uit de buurt waren 

rondzwervende rokende scholieren. Ge-

durende het mooie voorjaar en sinds het 

recente algehele rookverbod op school 

en het schoolplein, verspreidden scholie-

ren zich steeds meer door de buurt om 

toch hun sigaretje op te steken. Achtertui-

nen bleken daarvoor een geliefd plekje. 

“We hebben toen besloten een aparte 

plek te creëren waar scholieren zich net 

buiten het schoolplein kunnen ophouden. 

We sturen ze daar actief naar toe,” vertelt 

Marco. “We hopen dat daardoor de leer-

lingen niet meer de buurt in trekken en 

dat lijkt goed te werken. Bewoners vertel-

len ons dat ze minder overlast ervaren.” 

Wijkoverleg 

Het duo reageert niet alleen als de over-

last al plaatsvindt, maar probeert die ook 

voor te zijn. Harko: “We hebben twee 

keer per jaar een wijkoverleg. met de 

wijkraad, de manege, supermarkt de Vo-

mar, de tennisvereniging, de oudervere-

niging, de gemeente en de wijkagent. 

Allerlei buurtaangelegenheden komen 

daar aan de orde. Zo horen we wat er 

speelt in de wijk en wat onze rol daarin 

kan zijn. We pakken eventuele overlast 

serieus aan maar stellen ook de school 

open als de wijkraad bijvoorbeeld een 

vergaderplek nodig heeft.” 

Monsteropkomst 

“We waarschuwen buurtbewoners ook 

vooraf met briefjes in de bus als we bij-

voorbeeld een open dag hebben of een 

evenement organiseren,” vervolgt Marco. 

“Het kan dan wel eens heel druk met 

auto’s in de wijk worden. Natuurlijk pro-

beren we de mensen met de fiets te laten 

komen en dirigeren de auto’s naar speci-

ale parkeerplekken, zoals bij het voorma-

lige Connexxionterrein.” Dat dit niet altijd 

genoeg is, bleek afgelopen jaar tijdens de 

open dagen. Harko: “Het leek wel of we 

een concert gaven met een of andere 

superster. De bezoekers bleven maar 

komen, het was zo’n monsteropkomst. 

Leerlingen wezen met lampjes waar de 

auto’s naar toe konden. Maar er was zo’n 

overweldigend grote belangstelling, we 

konden de auto’s nauwelijks kwijt. Dan 

helpt het in ieder geval dat de bewoners 

van te voren op de hoogte zijn gebracht 

en weten wat er speelt. We proberen een 

goede verstandhouding met de buurt te 

houden.”  

De Vomar-route 

Wat ook bijdraagt aan een goede ver-

standhouding, is het netjes houden van 

de school en de omgeving. Leerlingen in 

de onderbouw hebben daarvoor zelfs 

milieudienst. Zij gaan wekelijks onder 

begeleiding een lesuur op pad met vuil-

niszakken en knijpers. Marco: “We ne-

men de zogenaamde Vomar-route. We 

volgen een spoor van chipszakken, cola-

blikjes en papiertjes. Alles wat we aan 

troep en afval tegenkomen, belandt in de 

vuilniszakken. Natuurlijk is dat niet alleen 

maar afval van onze leerlingen. Maar zo 

proberen we met elkaar de buurt netjes 

en schoon te houden. Dat is voor ieder-

een prettig.”  

Overlast? 

Mocht u ongemakken van de school er-

varen, dan horen Harko en Marco dat 

graag. Je kunt hen als volgt bereiken:   

Telefonisch : 023- 531 60 40  of  

per e-mail: info@sanctamaria.nl  

of via de wijkraad Bosch & Vaart.  

Overigens kun je zo ook complimenten 

doorgeven, voegen Harko en Marco er 

nog aan toe.  

Linda van Hoek 

 

 

 

 

 

 

 

► Zie ook Van de wijkraad op pagina 11. 

Voortvarend duo van Lyceum Sancta Maria tegen overlast 

“ We houden de lijntjes graag kort:”  Marco (links) en Harko                                                      Foto: Chris Hoefsmit 
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Op bezoek in de buurt: Marie-Anne Rudolphi   

                         Het theater is mijn kerk, mijn heilige moment    Foto: Chris Hoefsmit 
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Het podium voor het gesprek is de 

eetkamer in de Vredenhofstraat, het 

decor is een ruime keuken en een kast 

vol met kookboeken. Een karaf water 

staat op tafel. Het huis staat te koop 

overigens en er is net een kijker ge-

weest die vond dat de verwarmings-

buizen weggewerkt zouden moeten 

worden. Marie-Anne speelt met de 

gedachte om (weer) in Amsterdam te 

gaan wonen. Haar bedrijf Theaterza-

ken Via Rudolphi is in Amsterdam 

gevestigd, al 27 jaar. Marie-Anne is het 

reizen zat en heeft zin om weer in de 

buurt van haar bedrijf te wonen.  

 

“Ik vind Amsterdam een leuke stad, het 

heeft een grote stadsdynamiek, er is veel 

cultuur, leuke plekken, restaurantjes, 

cafés, noem maar op. Voor we naar 

Haarlem kwamen, woonden we in Am-

sterdam”.  

 

Marie-Anne is met theater in aanraking 

gekomen tijdens een stage bij het stu-

dentengezelschap van de Universiteit 

van Amsterdam. Ze studeerde aan de 

Sociale Academie. 

 

Aantrekkelijker dan de hulpverlening 

 “Het was begin jaren tachtig, alles was 

mogelijk. Ik vond het een spannende 

omgeving, dat theaterwereldje. Veel aan-

trekkelijker dan de hulpverlening, waarin 

ik daarvoor had gewerkt. Ik heb toen veel 

mensen ontmoet waar ik nu nog steeds 

contact mee heb. Ik rolde het theaterwe-

reldje in en heb de Sociale Academie 

gelaten voor wat hij was. Ik had Inke Ber-

bee bij dat gezelschap ontmoet en sa-

men besloten we een theaterproductie-

bureau te beginnen: Theaterbureau Ber-

bee & Rudolphi.   

 

Vanuit de gedachte dat theatergroepen 

best behoefte zouden kunnen hebben 

aan een producent die alles achter de 

schermen regelt, zodat de theatermaker 

zich alleen maar met het creatieve pro-

ces hoeft bezig te houden. Vanaf het 

eerste moment was het een knallend 

succes. Wij produceerden vele groepen 

en waren de schakel tussen de theater-

makers, subsidienten en de afname. Na 

tien jaar was de samenwerking op en 

was het tijd om alleen verder te gaan.  

 

Specialist in vlakkevloertheater 

Sinds vijftien jaar werk ik onder de naam 

Theaterzaken Via Rudolphi en zijn we 

gegroeid van vier naar vijftien gezel-

schappen. We zijn specialist in het vlak-

kevloertheater, dat is theater waarbij het 

publiek op een tribune zit die op hetzelf-

de niveau staat als het speelvlak waar-

door het publiek veel dichter op de scene 

zit dan in een schouwburg. Je hebt er 

veel meer contact mee dan in een 

schouwburg. In Haarlem zijn we bijvoor-

beeld toeleverancier van de Toneel-

schuur. Daarnaast toeren de groepen 

door heel Nederland, waarbij in de regel 

zo’n veertig theaters worden aange-

daan.” 

 

De werksfeer binnen het kantoor in Am-

sterdam is uitnodigend en inspirerend. 

Theatermakers en schrijvers komen er 

graag werken vanwege de creatieve 

sfeer. Op hoogtijdagen is het op kantoor 

een drukte van belang met overal werk-

plekken en groepjes mensen die bezig 

zijn. Beneden wordt er gerepeteerd in de 

studio. Mensen lopen in en uit, de deur 

staat altijd open.  

 

Een kroon op haar werk 

In 2013 ontving Marie-Anne de Prosceni-

umprijs. Dit is een Nederlandse toneel-

prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de 

Vereniging van Schouwburg- en Concert-

gebouwdirecties (VSCD). Het is één prijs 

bedoeld voor scenografie, gezelschap/

regisseur/producent. De prijs is voor de 

persoon/instantie/groep, die een wezen-

lijke bijdrage leverde aan de regie, het 

decor, de kostumering, de dramaturgie, 

de muzikale ondersteuning etc, naar het 

inzicht van de jury. Marie-Anne ervaart 

deze prijs als een enorme erkenning, een 

kroon op haar werk. 

 

Sinds 2013 krijgt de stichting Rudolphi 

Producties subsidie om jaarlijks twee 

producties te maken en een innovatiepro-

ject gestalte te geven. Elk jaar gaat Marie

-Anne met haar team naar het ITS 

(International Theatre School) festival om 

naar de nieuwe theatermakers te kijken. 

Ze kiest voor het  talentontwikkelingspro-

gramma Het Debuut de drie beste uit en 

die gaan op tournee door het land. Zo 

kunnen jonge makers kilometers maken. 

Op het moment van schrijven staat onder 

haar eigen label Rene van’t Hof in de 

Toneelschuur (zie kader). Zaterdag is de 

première. 

 

Heerlijk thuiskomen in Bosch & Vaart 

Marie-Anne ontpopt zich tijdens het ge-

sprek als een creatieve, gedreven vrouw 

die een zekere mate van onrust in goede 

banen kan leiden. Geen cynisme, maar 

toekomstgericht. Blij met haar leven, da-

gelijks genietend van de rijkdom aan 

theatermensen om zich heen. En als het 

hoofd vol is, zijn er de hond en de Hout, 

maar vaak ook het strand.  

“Ik ben graag en actief in Amsterdam, 

maar vind het heerlijk om weer thuis te 

komen in de Bosch & Vaart. Voor mij is 

deze buurt een warm nest, veel creatieve 

mensen en ideaal om kinderen in groot te 

brengen. Dat vinden mijn twee zoons, die 

allebei in Amsterdam studeren, ook. Ze 

kunnen zich geen fijnere buurt voorstel-

len. Ik geniet volop van de Hout waar ik 

de dag begin met mijn hond. En dan ‘s 

avonds met de boot nog een rondje over 

het Spaarne, heerlijk” 

 

Het simpele leven, super ontspannend 

Naast de buurt is er het huis in Frankrijk. 

De plek om tot rust te komen. “Frankrijk 

is voor mij en mijn man Rokus de ont-

spanning, we stoken er vuren en ik tui-

nier hartstochtelijk. Ik steek een schop in 

de grond en de spanning vloeit zo de 

grond in. Ik hou van koken, niet perse 

Frans maar meer geïnspireerd door alle 

windstreken. Gewoon simpel met mooie 

ingrediënten. Het leven heeft in Frankrijk 

een zekere romantiek, het simpele leven, 

de kloostertuin, het werken in de tuin en 

‘s avonds de buitenkachel aan en een vis 

op het rooster. Het is super ontspan-

nend.”  

 

Marie-Anne kijkt naar buiten, het regent. 

Ze aarzelt en praat dan bedachtzaam. 

“Theater is een spannend proces. Podi-

umkunst is gemaakt voor toeschouwers. 

Na al het creëren, schrijven en repeteren 

gaat het dan voor het eerst in try-out,  

met publiek. Het licht gaat aan en dan 

gebeurt het, dan gaat het ineens commu-

niceren. Dat is een heel bijzonder en 

spannend moment.  

 

Ik kom uit een gereformeerd nest, ben 

vroeger veel in de kerk geweest. Dat heb 

ik allemaal achter me gelaten. Het thea-

ter is nu mijn kerk, mijn heilige moment, 

iedere keer weer”. 

 

Remco Muzerie 

DAG VLIEG van René van ‘t Hof  
Dag Vlieg is een solo van René van ‘t 

Hof, een duister komische fantasie, een 

beeldende, fysieke voorstelling waarin 

muziek en geluid belangrijke medespe-

lers zijn.  

Kijk op www.viarudolphi.nl voor de speel-

lijst en andere voorstellingen die Via 

Rudolphi produceert.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toneelprijs&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toneelprijs&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Schouwburg-_en_Concertgebouwdirecties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_van_Schouwburg-_en_Concertgebouwdirecties
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Samen voor Elkaar - burenhulp is het 

netwerk van vrijwillige burenhulp in 

de wijk. De naam is gekozen omdat 

het sociale beleid van de gemeente 

Haarlem zo heet en omdat het een 

mooie naam is.   

De (vrijwillige) coördinator (Margo van 

den Berg) zorgt voor werven en onder-

steunen van de contactpersonen, organi-

seert de bijeenkomsten, zorgt voor 

nieuwsberichten en contact met de wijk-

raad, en houdt de sociale kaart bij voor 

de wijk op gebied van zorg & welzijn.   

Heb je suggesties voor de sociale kaart? 

Geef deze dan voor half november aan 

Margo door. We gaan deze laten druk-

ken en in december huis aan huis ver-

spreiden.  

Wij zoeken nog contactpersonen voor de 

volgende straten:  

 Oranjeplein 

 Prinsessekade 

 Van Limburg Stirumstraat 

 Vd Duyn v Maasdamstraat 

 Wagenweg  

 Westerhoutstraat 

Aanmelden kan bij Margo van den Berg . 

Onlangs heeft Margo ook een oriënte-

rend gesprek gehad met de bewoners 

van de Kinheimflat.  

Er is ook vanuit andere wijken veel be-

langstelling voor dit initiatief. Mede door 

de aandacht die in de lokale pers aan 

het project is gegeven, wordt Margo ge-

regeld benaderd om advies en uitleg te 

geven.  

Meer informatie? 

>> boschenvaart.nl/project/samen-voor-

elkaar.   

Vragen of suggesties? 

Margo van den Berg 

Bos en Hovenstraat 16  

margovandenberg@planet.nl  

06 44 576 819. 

Samen voor Elkaar  
Burenhulp in Bosch & Vaart 
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Van de wijkraad 

Geplande werkzaamheden in de buurt 
Tijdens de jaarvergadering van de 

wijkraad in maart van dit jaar heeft de 

gemeente de toezegging gedaan zo 

snel mogelijk de nijpende grondwater-

problematiek in onze wijk aan te pak-

ken. Na een lange periode van onder-

zoek, nogmaals onderzoek en veel 

overleg met de wijkraad is het geluk-

kig nu eindelijk zo ver.  

De wijkraad is verheugd dat de gemeen-

te nu tot actie over gaat. De lange over-

legperiode heeft ook iets positiefs opge-

leverd. Er worden, naast herstel van de 

beschadigde drains, nieuwe drains aan-

gelegd in de Westerhoutstraat, de Prin-

sessestraat en een deel van de Van Ho-

gendorpstraat.  

Herbestrating 

Gelijktijdig worden de Westerhoutstraat 

en het deel van de Van Hogendorpstraat 

tussen Pronkpad en Wagenweg ver-

vroegd her bestraat. Beide stonden aan-

vankelijk voor 2018 in de planning. De 

gehele breedte van de rijbaan zal worden 

her bestraat met de bestaande klinkers.  

Huisaansluitingen riolering 

Daarnaast worden de huisaansluitingen 

op het riool, voor zover die in slechte 

staat verkeren, vernieuwd in de Wester-

houtstraat, Vredenhofstraat, Eindenhout-

straat en Van Hogendorpstraat tussen 

Pronkpad en Wagenweg,.  

Op dit moment worden de bestekken 

geschreven en aanbesteed. De gemeen 

te heeft toegezegd dat in ieder geval dit 

jaar nog met de werkzaamheden gestart 

zal worden.  

Op de plattegrond is met blauw aangege-

ven waar de werkzaamheden plaats zul-

len vinden.  

Verkeerssituatie Schouwtjeslaan 
In 2011 heeft de Schouwtjeslaan een 

herprofilering ondergaan naar een 30 

kilometerzone. De praktijk blijkt ech-

ter weerbarstig. Wat blijkt; de ver-

keersveiligheid is slechter geworden 

aldus een groep verontruste bewo-

ners.  

Zij hebben de situatie uitgebreid onder-

zocht en dit onderbouwd met o.a. tellin-

gen van de gemeente. 

Twee heikele knelpunten 

Op 2 september heeft een gesprek 

plaats gevonden met de gemeente en 

deze groep bewoners, de wijkraad Ko-

ninginnebuurt en de wijkraad Bosch & 

Vaart. Vastgesteld is dat er twee heikele 

knelpunten zijn: de rare verkeersdrempel 

bij de Schouwtjesbrug (zie foto) en het 

onoverzichtelijke kruispunt op de korte 

en lange Schouwtjeslaan. 

Beperkt budget 

Alle opties worden op een rij worden 

gezet en besproken. Er is een beperkt 

budget beschikbaar. Zodra meer bekend 

is zullen alle bewoners worden geïnfor-

meerd door de bewonersgroep en de 

twee betrokken wijkraden. 

Geluidsoverlast 
Sancta Maria  
De bewoners van de Van Hogendorp-

straat ervaren al enige tijd geluids-

overlast van de installaties van het 

Lyceum Sancta Maria. Dit gaf veel 

onrust, met name 's nachts.  

Sinds de nieuwbouw waren al diverse 

zaken aangepakt. Toch bleef er nog 

overlast. Hans Quist, voormalig hoofd-

conciërge van het Sancta en tegenwoor-

dig bouwcoördinator, is erop gedoken. 

Hij kent het gebouw van haver tot gort. 

De heer Quist is in gesprek gegaan met 

de bewoners en ging daarna met diver-

se leveranciers van apparatuur aan de 

slag. Het resultaat is er! De overlast is 

weg. De bewoners zijn natuurlijk super-

blij en hulde aan Hans Quist. 
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Houd de website boschenvaart.nl in de 

gaten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale 

nieuwsbrief (op de homepage van de 

website). 

Zo ben je altijd op de hoogte van de 

laatste nieuwtjes in Bosch & Vaart en 

mis je niks! 

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

Redactie: Victorine Egter van Wissekerke, Linda van Hoek, Rokus Loopik en Remco Muzerie. Advertentiewerving: Jouko Huismans.  

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

Burmanje. 

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

Agenda 
Donderdag 18 t/m woensdag 24 de-

cember  24/7 

3 FM Serious Request Glazen Huis op 

de Grote Markt  

Woensdag 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein  

Zondag 11 januari  

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout 

Koffieochtenden voor ouderen 

in Restaurant Hout 

Maandag 1 december 10.30 uur 

te gast: Gaby Burmanje -  Ademthera-

peut en Yogadocent (zie ook pag. 5/6) 

Maandag 5 januari 10.30 uur 

te gast: Ruud Lapré - over zijn boek 

“Terra Incognita” 

In de Kroniek van juni deden we een 

oproep om initiatieven om geld in te 

zamelen voor Serious Request bij ons 

te melden.  

In de week voor Kerst staat het Glazen  

Huis op de Grote Markt in Haarlem met 

als doel zoveel mogelijk geld in te zame-

len voor  meisjes en vrouwen die tijdens 

oorlog en conflicten slachtoffer worden 

van seksueel geweld.  

Buurtgenoot Frank Gombault: organiseert 

een Tango evenement. Meer informatie 

op: serioustangorequesthaarlem.nl.  

 

Organiseer jij ook iets?  

Laat het ons weten. Dan plaatsen we op 

de website een overzicht van alle acties 

die in onze wijk georganiseerd zijn.   

Acties voor Serious Request 2014 

Van de wijkraad 

Alweer twee jaar organiseert de 

wijkraad elke eerste maandag van 

de maand een koffieochtend voor 

ouderen in Bosch & Vaart. En we 

mogen wel spreken van een groot 

succes. 

De koffieochtend is klein begonnen 

bij een buurtbewoner thuis, maar 

sinds vorig jaar zomer heeft de kof-

fieochtend zijn vaste stek gevonden 

in Restaurant Hout. En dat bevalt 

uitstekend. Op deze prachtige loca-

tie in de wijk komen elke maand 

ouderen uit de buurt bijeen om aan een 

lange tafel gezellig koffie te drinken en 

een praatje te maken.  

Om de ochtend inhoud te geven is er 

elke maand een buurtbewoner te gast 

om te vertellen over zijn of haar werk, 

hobby’s of actuele zaken die ouderen 

aanspreken. Ook dat is een groot suc-

ces.  We hebben dit jaar een indrukwek-

kende lijst gasten op bezoek gehad. Er 

was zelfs even sprake van een wacht-

lijst! 

Gasten ook in 2015 van harte welkom 

Voor volgend jaar zijn we weer op zoek 

naar gasten. Dus heb je wat te vertellen 

of vind je het leuk om met de ouderen uit 

de wijk in gesprek te gaan? Dit is je 

kans.  

Meer informatie en/of aanmelden kan bij 

Anneke Jochemsen. Zij heeft de wijk en 

de wijkraad helaas verlaten, maar blijft 

voorlopig contactpersoon voor de koffie-

ochtenden. Dat zegt eigenlijk al genoeg. 

Anneke.jochemsen@boschenvaart.nl 

06 29 273 334 

Goed bezocht en gezellig 

Kroniek niet ontvangen? 
Voor de verspreiding van de Kroniek 

maken wij dankbaar gebruik van vrijwil-

ligers in de wijk. Elke straat heeft een 

straatvertegenwoordiger die deze taak 

op zich neemt.  

Heb je de Kroniek niet of pas laat ont-

vangen neem dan contact op met de 

straatvertegenwoordiger in jouw straat.  

Op de website kun je vinden wie dat in 

jouw straat is:  

>> boschenvaart.nl/wijkraad/

straatvertegenwoordigers/ 

Actuele informatie 


