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Koningsdag met nieuwe activiteiten
Ook dit jaar vieren
wij in onze Bosch &
Vaart buurt weer
Koningsdag. Traditiegetrouw begint de
dag vroeg met de
vrijmarkt en eindigt
deze zo rond 18.00
uur met muziek en
drankjes en hapjes
aan de bar.
Tussendoor zijn er
weer tal van activiteiten, sommige bekend
en sommige nieuw.
Uiteraard zal ook de
fanfare langskomen en
zullen de Koning en Koningin ons vereren met een bezoek.

Wim Butte herinneringen
aan Bosch & Vaart
Hans van der Straaten ging op bezoek bij
Wim Butte, succesvol ondernemer, om
herinneringen op te halen aan zijn jeugd in
Bosch & Vaart. Hans maakte van de gelegenheid gebruik een virtuele rondvlucht
over onze prachtige wijk te maken.
► lees verder op pagina 2

Voorkom
meeuwenoverlast
Onze eigen ‘Wim & Max’ dit jaar met prinsjes en prinsesjes

Het Oranje Comité –dat als nieuw lid Mik in
’t Veld verwelkomt - is al hard bezig met de
voorbereidingen en staat op de dag zelf
voor u klaar. Maar om de dag tot een net
zo’n succesvol festijn te maken als de voorgaande jaren is ook dringend uw hulp nodig.
We hebben weer 100 vrijwilligers nodig!
Koningsdag in de Bosch & Vaart is een
groot evenement dat volledig draait op vrijwilligers. Mensen die helpen met opbouwen,

spelletjes begeleiden, de bar draaiend houden, de springkussens bewaken en opruimen aan het eind van de dag. We hebben
ongeveer 100 vrijwilligers nodig die ieder
één uurtje van hun tijd beschikbaar stellen.
Denk alsjeblieft niet dat een ander het wel
doet, maar meld je aan als vrijwilliger. Dat
kan door een e-mail te sturen naar oranjecom@gmail.com.
Het programma in vogelvlucht
’s Ochtends om 7.00 uur gaan de activiteiten van start met de vrijmarkt. Deze vindt
plaats rond het Oranjeplein – buiten de hekken – uitlopend naar de Spruitenbosstraat,
Bosch en Vaartstraat en Prinsessestraat.
Als je meedoet aan de vrijmarkt, gebruik
dan krijt in plaats van tape om je winkeltje af
te bakenen. Dat tape (vooral van papier)
blijkt heel moeilijk te verwijderen te zijn. Gebruik je toch tape, haal het dan ook zelf
weer weg bij vertrek.
De beste act wint een prijs
NIEUW! Het is leuk als er niet alleen spullen
verkocht worden op de vrijmarkt, maar als er
ook acts worden opgevoerd. Muziek
(onversterkt, om overlast voor de andere
deelnemers te voorkomen), dans, kunstjes,
alles mag.
Het Oranje Comité zal de acts bekijken en
beoordelen op originaliteit en kwaliteit. Degene die wordt uitgeroepen tot beste act
ontvangt een prijs.

Spelletjes voor jong en oud

► lees verder op pagina 3

Het probleem lijkt misschien nog ver weg,
maar in april nestelen meeuwen zich weer
in de stad om te broeden. Wil je dit voorkomen? Dan moet je nu handelen.
Wat doet de gemeente en wat kun je zelf
doen om overlast te voorkomen?
► lees verder op pagina 5

Wees minder houterig,
heb meer hart
Maaike Le Grand vroeg Margo van den
Berg het hemd van het lijf over haar zeer
succesvolle initiatief Burenhulp, dat na
Bosch & Vaart navolging krijgt in steeds
meer wijken in Haarlem.
► lees verder op pagina 9
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Wim Butte, herinneringen aan Bosch & Vaart
Zes jaar oud was Wim Butte toen hij in
een verhuiswagen vanuit Tiel aankwam
in Haarlem. Zijn vader, moeder, broer en
zussen reisden op eigen gelegenheid.
Wim mocht met de verhuiswagen mee!

in die tijd heel veel kinderen, die heel goed
samenspeelden. Op straat was geen sprake
van verzuiling. Maar op zondag en bij de
schoolkeuze scheidden de wegen naar alle
kanten. Wim ging dus naar de Bosch en
Hovenschool, Dreefschool en het ECL.
Op zondag ging hij
met zijn ouders eerst
naar de Wilhelminakerk aan de Gedempte Oude Gracht
en na 1964 naar de
nieuwe Pelgrimskerk
aan de Pijlslaan.

Maar door de week
werd er vooral ontzuild gespeeld op het
landje achter de Eindenhoutstraat
(Sancta Maria moest
nog gebouwd worWim Butte in de cockpit van de Boeing 737 van vluchtsimulator.nl den!). Een opvallende
bewoner van de IpenDe Spanjaardslaan, het Huis met de Beelrodestraat was toen al Jacques Dijt. Jacden en een busje van De Sierkan waren zijn ques was toen al een dertiger die voor de
eerste, onvergetelijke, Haarlemse indruktieners uit de straat van alles organiseerde.
ken. De verhuiswagen stopte in de IpenroWim herinnert zich talloze tafeltennisweddestraat, voor nummer 9. Vader Butte werk- strijden op de zolder van de familie Dijt en
te in Tiel als verzekeringsagent en kreeg in
partijtjes badminton op straat. Jacques hield
1958 een baan als verzekeringsinspecteur
van al deze wedstrijden lijsten bij. Complete
in Haarlem bij de Maatschappij Holland die
competities werden afgewerkt.
inmiddels is opgegaan in AMEV. Een grote
Een belangrijke jeugdherinnering aan de
teleurstelling voor Wim was wel dat precies
Ipenrodestraat is voor Wim ook de Gemmaop het moment dat hij in Haarlem kwam
school die was gevestigd op de hoek van de
wonen de trams ophielden te rijden. Daar
Zomerluststraat en de Ipenrodestraat. De
had hij zo naar uit gekeken. Haarlem had
Gemmaschool was de mongolenschool,
echte trams, was hem verteld!
zoals de kinderen uit de buurt de school
Er zat meer in dan de LTS
noemden. Door het hek van het schoolplein,
Opgroeiend in een gereformeerd gezin lag
daar staat nu het houten huis van Henk
het voor de hand dat Wim naar de Bosch en Kaan, was er wel wat contact tussen de
Hovenschool in Heemstede ging. Deftige
kinderen uit de buurt en de kinderen van de
Bosch en Vaarters zochten het heil voor hun Gemmaschool. Als je op school niet wilde
kinderen immers liever in zuidelijke dan in
deugen was een serieus dreigement dat je
noordelijke richting. Maar het boerenjongeanders naar de Gemmaschool gestuurd zou
tje uit Tiel aardde er slecht tussen de Heem- worden.
steedse kinderen. Toen aan het eind van de
Een biertje zondig? Dat ging wat ver
lagere school de Bosch en Hovenschool
Actief in Youth for
Wim voorsorteerde voor de LTS, greep de
Christ was het voor
moeder van Wim in. Zij zag dat er meer in
Wim duidelijk wat hij na
Wim zat dan de LTS. Zij haalde Wim van
zijn middelbare school
school en bracht hem naar de Dreefschool.
zou gaan studeren:
Daar voelde Wim zich veel meer op zijn
theologie. Hij ging naar
gemak. Wim verloor weliswaar een jaar,
de Vrije Universiteit.
maar na de Dreefschool ging hij nu naar het
Maar hoogleraar Kuitert
ECL. Een leuke tijd heeft Wim daar gehad.
bracht Wim vrijwel diZat daar ook in de klas met Jaap Stork. Lanrect aan het twijfelen.
ge haren, Pink Floyd, Tomos, hasj was in de
Wilde hij wel echt domimode. Maar Wim heeft nooit een stickie
nee worden? Na een
gerookt. Wim leefde tussen twee werelden.
jaar hield Wim het voor
Op zijn vijftiende was hij in de ban geraakt
gezien op de Vrije Univan de Youth for Christ beweging.
versiteit. Dominee zou
Op straat was geen verzuiling
hij dan wel niet worden,
In de Ipenrodestraat en omgeving woonde
maar hij was nog

steeds zo gegrepen door de evangelische
sfeer van Youth for Christ dat hij communicatiewetenschappen ging studeren aan het
zeer evangelische Wheaton College in Chicago. Uiteindelijk voelde Wim zich ook op dit
hardcore evangelisch College, bekend van
bijvoorbeeld Billy Graham, ook niet thuis.
Dat een biertje drinken zondig was, ging
Wim wel wat ver.
Na een jaar was dat ook over en belandde
Wim weer bij zijn vader en moeder in de
Ipenrodestraat. Maar niet voor lang. Na allerlei banen bij de KLM, CP Air, reisbureaus,
NBBS trok hij samen met een collega de
stoute schoenen aan en begon hij in 1989
voor zichzelf. Ondertussen was Wim na
twee afgebroken studies in zijn avonduren
toch maar weer gaan studeren. Aan de Universiteit van Amsterdam werd hij zowel doctorandus als meester in de rechten. Een dik
boek schreef Wim vol over de ‘Luchtvaarttarieven en EEG-concurrentieregels”.
Mr.Drs. W.O. Butte staat er sinds 1987 dus
op het kaartje van de jongen die volgens het
hoofd van de Bosch en Hovenschool maar
een vak moest gaan leren op de LTS.
Wims ondernemingsdrift komt tot uiting
Vliegwinkel.nl was de eerste goed zichtbare
uiting van de ondernemingsdrift van Wim
Butte. Hij leende geld van de Haarlems Participatie Maatschappij en huurde een winkel
op de Gedempte Oude Gracht tegenover
het postkantoor. Nieuw was dat hij zich volledig concentreerde op het verkopen van
alleen maar vliegtickets. Met zijn kennis van
de luchtvaart- en reiswereld was dat ook
niet zo vreemd. En hij verkocht deze tickets
niet alleen aan consumenten maar ook aan
reisbureaus. De resultaten overtroffen alle
verwachtingen en prognoses. In het hele
land werden Vliegwinkels geopend. Vele,
vele tientallen miljoenen omzet en 800 man
personeel waren het gevolg. In 1989 verkopen Wim en zijn compagnon de zaak aan
Fentener van Vlissingen. Wim blijft tot 2014
aan als directeur van Airtrade zoals het
► lees verder op pagina 3

Bosch & Vaart vanuit de cockpit van de Boeing 737 van vluchtsimulator.nl
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► vervolg van pagina 2
moederbedrijf vanaf begin altijd heeft geheten. Met een groot symposium over de toekomst van de luchtvaart in de Haarlemse
Philharmonie neemt hij afscheid en trekt hij
zich terug in zijn fraaie huis in Spaarnwoude.
Maak zelf een fantastische luchtreis
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
► Koningsdag, vervolg van pagina 1

kan. Inmiddels is hij in een gebouw naast
zijn woning vluchtsimulator.nl begonnen. In
de cockpit van een Boeing 737 kunt u een
fantastische luchtreis maken. Zelf aan de
stuurknuppel zitten. Tijdens een proefvluchtje dat ik met Wim mocht maken, zijn we
natuurlijk ook over Bosch en Vaart gevlogen, over dat buurtje waar Wim met zoveel
plezier aan terugdenkt. Zijn vader leeft niet
meer, maar zijn moeder nog wel. Tot spijt

van Wim woont zij niet meer in dat leuke
huis in de Ipenrodestraat. Maar hij geeft toe,
zij woont nu in een comfortabel appartement
bij het veld van Alliance. En als de vader en
moeder van Wim Butte niet hadden besloten
de buurt te verlaten, hadden wij in Bosch en
Vaart Coen Bardelmeijer en Jolijn Onvlee
niet gekend. Want nu wonen zij in de Ipenrodestraat op nummer 9.

prinssessenjurk of prinsjespak aan. Om
11.30 uur mogen de verklede kinderen in
optocht langs bij de Koning en Koningin.
Degene die er het mooist of statigst bijloopt
wint een prijs.

De leeftijd maakt niet uit, ervaring is wel
vereist. Graag aanmelden bij marijeromer@upcmail.nl, dan overleggen we daarna
even.

Volop spelletjes voor jong en oud
Vanaf 12.00 uur zijn er spelletjes voor de
jongste kinderen. Bij inlevering van een volle
stempelkaart krijgt je kind een consumptiebon waarmee iets lekkers opgehaald kan
worden bij de bar.
NIEUW! Ook voor de oudere kinderen zijn
er dit jaar weer leuke spellen. In ieder geval
is er een (levend) voetbalspel.

Rond 11.00 uur komt de fanfare door de
buurt en zullen de Koning en Koningin op
het bordes verschijnen.

Na afloop van de spelletjes zijn er twee
springkussens, één voor de kinderen van
groep 1 tot en met 3 en één voor de kinderen tot met groep 6. Er zal steeds iemand
bijstaan om in de gaten te houden dat het
goed gaat, maar let ook zelf alsjeblieft goed
op dat de kinderen elkaar niet onder de voet
lopen.

Het mooist verklede prinsje of prinsesje
NIEUW! Wat is het Koningspaar zonder
prinsjes en prinsesjes? We zijn op zoek
naar het mooist verklede prinsje of prinsesje. Trek je kind dus zijn of haar leukste

Festivalsfeertje met wisselende DJ’s
NIEUW! We willen dit jaar een soort festival
sfeertje creëren met, als het kan, ieder uur
een andere DJ. Wie kent er nog iemand die
het leuk zou vinden een uurtje te draaien?

De bar is weer open vanaf 8.00 uur met in
de ochtend koffie en oranje bitter en iets
later ook andere dranken en versnaperingen.

Cultuurlijn 2016 - ‘Vuur’ - zondag 5 juni
Kijk jij al met een vurig verlangen uit
naar de Cultuurlijn? Wij wel!! De deelnemers zijn al weer druk bezig met de
voorbereidingen.
Gezocht!
We zijn nog op zoek naar een POP-UPHUIS voor lokale Bos & Vaart artiesten!
Een locatie waar “startende” kunstenaars
gezamenlijk hun kunstwerken kunnen exposeren; we denken aan een leeg pand,
een tijdelijk leeg huis vanwege een verbouwing of een huis met ruimte voor
meerdere exposanten.
De kindertimmerwerkplaats op het Oranjeplein was vorig jaar een groot succes.
Wie wil er dit jaar bij helpen??
Sponsor de Cultuurlijn
De Cultuurlijn is voor en door de bewoners
van Bosch en Vaart: iedereen doet belangeloos mee en de toegang is gratis. Met
de inkomsten van het slotfeest, adverten-

ties in het programmaboekje en vrijwillige
sponsoring door wijkbewoners proberen
we de ondersteunende faciliteiten, zoals
de huur van het podium, geluidsapparatuur, stoelen, drukwerk, bloemen etc., te
bekostigen. Als je de Cultuurlijn wilt sponsoren, dan kun je een bedrag overmaken
naar rekeningnummer 43.67.38.481 t.n.v.
Wijkraad Bosch & Vaart onder vermelding
van ‘Sponsoring Cultuurlijn 2016’.
Voor nadere informatie de adressen:
cultuurlijn@boschenvaart.nl
Jolijn Onvlee, Ipenrodestraat 9
06-51788578
Truus Vlaanderen, Ipenrodestraat 7
06-21824766
Facebookpagina: Cultuurlijn Bosch en
Vaart
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Hans van der Straaten

Nog een laatste dringende oproep:
Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan, niet tijdens de vrijmarkt, maar ook
niet daarna. Denk daarbij ook aan het verkopen van koffie of andere drankjes. Dat is
allemaal verkrijgbaar aan de bar en het geld
dat we daarmee verdienen, is hard nodig
om de andere activiteiten in de buurt te kunnen betalen. Uiteraard geldt dit niet voor
kinderen die op de vrijmarkt op kleine schaal
limonade en sapjes willen verkopen.
Tot slot, kijk vooral op www.facebook.com/
koningsdagboschenvaart voor de laatste
info en deel je foto’s en verhalen.
We hopen op een mooie dag en rekenen op
jullie hulp!
Het Oranje Comité
Marije Römer, Douwe van Keulen,
Annelies Mulder, David Moolenburgh en
Mik in ’t Veld

Zie voor het volledige programma ook de flyer die
bij deze Kroniek verspreid wordt.

Nextdoor
een nieuw besloten sociaal netwerk voor je eigen buurt

Hulp zoeken als je je poes kwijt bent, je buren
snel informeren of tips geven, ergernissen
over vervuiling op straat of je evenement
aankondigen. Het kan allemaal met Next
Door. Next Door is een sociaal netwerk voor
je eigen buurt. Het werkt via een website en
een gratis mobiele app.
Eén maand na de start lijkt Next Door in onze
buurt een behoorlijk succesvol platform te worden. Circa 10% van de huishoudens zijn al aangesloten en het gaat levendig aan toe. Er zijn
gesprekken over het dumpen bij volle papierbakken, oppas wordt aangeboden, meldingen over
(auto)inbraken, ideeën over buurtpreventie, tegels en straatzand worden aangeboden. Daarmee lijkt Next Door te voorzien in een behoefte
om snel en eenvoudig te communiceren met je
buurtbewoners.

Half februari dit jaar is Next Door gestart in Nederland. In de Verenigde Staten is het al heel
succesvol en nu is Nederland het eerste land in
Europa waar ze gaan starten. Omdat gebruik
gemaakt wordt van de CBS buurtindeling vallen
de Bosch & Vaartbuurt en Koninginnebuurt samen onder Koninginnebuurt.
Goed doordacht en het werkt soepel
Alles wat je op Next Door doet vindt plaats in
een besloten omgeving. Dat is natuurlijk wel zo
prettig want zo deel je alle informatie alleen met
je eigen buurtbewoners en staat het niet op het
open internet. Om toegang te krijgen wordt op
verschillende manieren gecontroleerd of je daadwerkelijk in de buurt woont. Je merkt dat het
allemaal goed doordacht is en soepel werkt.
Op onze website vind je een aantal handige tips
in het gebruik van Next Door
Meer informatie
koninginnebuurt.nextdoor.nl/login/
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Handhavers in Bosch & Vaart stellen zich voor
In 2016 gaan de handhavers (meer) wijkgerichter werken. Dit zal ook in samenwerking gebeuren met de wijkagent.
De handhavers zijn er om samen met jullie,
te streven naar een schone, veilige en leefbare buurt.
Indien er zaken spelen rondom de A.P.V.
(algemene plaatselijke verordening), inname
openbare grond, uitstallingen, parkeren,
(beperkte) rijdend verkeerovertredingen,
Ihsan Kersbergen
jeugd, wees/wrakfietsen, hondenpoep, afval
in de openbare ruimte dan zijn de wijkhandIntegraal Handhaver
havers het juiste aanspreekpunt.
Meldingen kunnen altijd gedaan worden via
14023 of via www.haarlem.nl/melding-doen/

& Wijkhandhaver
voor Haarlem Zuid

Antonio Falleti

Tim de Roode

Martijn van
IJzendoorn

Integraal Handhaver
& Wijkhandhaver
voor Haarlem West

Integraal Handhaver
& Wijkhandhaver in
opleiding (Zuid/West)

Coördinerend Integraal Handhaver voor
Haarlem Zuid/West

Filmopnames ‘Klem’

Voorkom meeuwenoverlast
Het probleem lijkt misschien nog ver
weg, maar in april nestelen meeuwen
zich weer in de stad om te broeden.
Veel Haarlemmers weten wat dat betekent:
poep, gekrijs, opengetrokken vuilniszakken
en zelfs agressieve aanvallen van de vogels. Wil je dit voorkomen? Dan moet je nu
handelen. Want meeuwen zoeken nu al
naar een geschikte plek voor hun liefdesnest. En voor je het weet is het jouw dak.
Hoe groot is dit probleem eigenlijk?
In 2015 kwamen bij de gemeente 309 meldingen binnen van ernstige meeuwenovelast. Het gaat om: het opentrekken van afvalzakken door meeuwen, het broeden op
daken waardoor bewoners meestal enorme
geluidsoverlast ervaren in de buurt waar
zich nesten bevinden worden bewoners
overvallen door agressieve meeuwen.
Wat kan ik zelf doen?
Tijdens het broedseizoen, dat van april tot
en met augustus loopt, is het belangrijk dat
je de dieren niet voedt, afval van de straat
houdt en meeuwennesten meldt.
Maar vooral nu is de tijd om preventieve
maatregelen te nemen. Als een meeuw je
dak eenmaal heeft gekozen als geschikte
kraamkamer, is er niet veel meer aan te
doen
Hoe voorkom je een nest op je dak?
Meeuwen nestelen zich het liefst op een plat
dak waar het rustig is. Betreed daarom regelmatig je dak of tuin, vooral van april tot
eind juni. Jouw storende aanwezigheid
maakt de locatie minder aantrekkelijk voor
meeuwen. En het is een mooie gelegenheid
om mogelijk nestmateriaal als takjes, bladeren en mos van het dak te verwijderen.
Er zijn verschillende vogelverjagers te koop,
maar hier wennen meeuwen na verloop van

tijd aan. Het
spannen
van draden
of vogelnetten voorkomt dat
vogels kunnen landen
op het dak.
Dat werkt.
Vraag je
buren hetzelfde te
doen, zodat
de meeuw ook dat dak overslaat.
Er zijn professionele bedrijven die helpen bij
het meeuwonvriendelijk maken van je dak.
De kosten voor deze maatregelen worden
niet vergoed door de gemeente.
Wat als een meeuw zich toch op je dak
nestelt?
Dan is er niet veel meer aan te doen. Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Het
verwijderen van een nest of de eieren is
verboden. De gemeente blijft juridisch strijden voor het recht om eieren te verwisselen.
Haarlem heeft samen met Leiden en Alkmaar ontheffing verzocht. De rechter moet
hier nog een uitspraak over doen.
Wat doet de gemeente?
De gemeente plaatst ondergrondse containers in wijken waar geen rolemmers staan
om het aantal vuilniszakken op straat te
minimaliseren. In Haarlem wordt nu ongeveer 90 procent van het huishoudelijk afval
via (ondergrondse) containers ingezameld.
Handhaving controleert extra op afval dat op
verkeerde tijdstippen, of op verkeerde plekken wordt aangeboden. Deze maatregelen
verkleinen de voedselvoorraad van de
meeuw.
Zie ook: www.haarlem.nl/meeuwenoverlast
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De crew van Divorce heeft onze buurt
nog maar net verlaten of de volgende
serie dient zich alweer aan om opnames
te maken.

BNN/VARA maken op en rond het Oranjeplein opnames voor de nieuwe dramaserie
van Frank Ketelaar, Klem, de opvolger van
Overspel, met in de hoofdrollen Barry Atsma, Jacob Derwig en Georgina Verbaan.
Er is in de voorbereiding naar de start van
dit project heel veel overleg geweest met
productiebedrijf om de overlast voor de
buurt te proberen te minimaliseren. Zo is er
juist bewust besloten om het eerste blok in
de voorjaarsvakantie te draaien, omdat
velen dan een weekje weg zijn. Ook is er
juist vanwege het Divorce verleden gekozen om de “zuid- kant” van het plein te ontzien.
De volgende draaidagen staan gepland
voor begin april en juni. We hopen een
bezoekje aan de set te kunnen brengen en
misschien zit er zelfs een interview met een
van de hoofdrolspelers in. Meer in de Kroniek van juni. De serie zal in 2017 op tv te
zien zijn.
Sponsoring Cultuurlijn
Er is met BNN/VARA afgesproken dat zij
een financiële bijdrage leveren aan de Cultuurlijn (Cultuur sponsort cultuur), zodat
iedereen in de buurt er ook iets voor terug
krijgt.

Op bezoek in de buurt: Remco Muzerie en Chris Hoefsmit

Eindelijk een prachtige foto van Remco om de samenwerking te vieren en te beëindigen
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Foto: Chris Hoefsmit

Van Loesje: “Wees jezelf, er zijn al zoveel
anderen” is het eerste wat bij me opkomt
als ik Chris Hoefsmit zie. Jeugdige zestiger zoals ze dat tegenwoordig zo mooi
noemen en volkomen zichzelf en op zijn
gemak.
Voor de mensen die het niet weten, Chris is
de fotograaf van de personen die ik altijd
voor dit tijdschrift heb mogen ondervragen.
Zijn foto’s hebben de interviews naar een
verantwoord Bosch & Vaart niveau weten te
tillen. En, het is duidelijk, Chris fotografeert
intuïtief en probeert het eigen van de persoon in de foto te krijgen, en in feite doe ik
hetzelfde.
Om de samenwerking te vieren
Vaak was het resultaat verbluffend, de foto
paste heel goed bij het interview zonder dat
we elkaars werk hadden kunnen inzien. Erger nog, we hebben elkaar in de laatste vier
jaar maar een keer heel vluchtig een handje
gegeven en daar is het ook bij gebleven. Dit
wordt mijn laatste interview vanwege mijn
verhuizing uit de buurt en het leek ons dan
ook een goed idee om af te sluiten met een
soort dubbelinterview om onze samenwerking te vieren en tevens te beëindigen.
Bij binnenkomst in het huis van Chris aan de
Bosch en Hovenstraat is het eerste wat opvalt de verschillende stijlkenmerken die ook
zijn opgenomen in zijn fotoboek over onze
buurt! Het tweede wat opvalt zijn de verschillende Premier Cru flessen uit de Bordeaux streek. Chris: “Ja, die verzamel ik een
beetje, heb een volledige serie compleet.
Maar ik heb ook de mogelijkheid gehad om
er vele van op te drinken.”
Van vader op zoon op zoon
Remco: “Chris, ik heb zelf altijd fotograaf
willen worden maar het leek mij een moeilij-

Dan zetten we dat bankje er toch gewoon vast zelf neer … Foto: Hanna Bus

ke baan om je geld in te verdienen. Ik ben
eigenlijk wel benieuwd naar hoe je daar zelf
in bent gerold.” Chris: “Het zit in de familie.
Mijn vader was fotograaf en mijn zoon van
bijna dertig, Jurriaan, is ook fotograaf geworden. Als jongetje van 14 ben ik bij mijn vader
begonnen. In die tijd was het nog niet zo
moeilijk om van school te gaan en een vak
te leren. Dus ik ben begonnen met de trouwreportages, daar leer je veel van.
Een bruid op de vuilnisbelt!
Na een jaar of vier ben ik me bij de concurrentie gaan oriënteren en kwam terecht bij
van der Meulen in Beverwijk. Nou dat ging
even wat anders, die gooiden gewoon een
bruid op een vuilnisbelt! Geweldig, ook veel
geleerd in die tijd natuurlijk. Er was toen
goede en gezonde concurrentie, je wilde
natuurlijk de
beste zijn maar
je had ook
respect voor
het werk van
anderen. Je
kon er ook van
leren.
De auto op de
straat
En jij Remco,
ik begrijp dat je
meer dan twintig jaar buiten
Europa hebt
gewoond, dus
je zal wel een
eerste indruk
hebben gehad
van onze
buurt.
Remco: Ja dat
is inderdaad
waar. Het eer-

Meteen verliefd op het ronde pleintje met de mooie boom

Foto: Hanna Bus
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ste wat me opviel was dat de huizen, ondanks de wat hogere prijsklasse, heel kleine
voortuintjes hebben en dat de auto gewoon
op straat moet staan. Plus, eenmaal binnengekomen kun je maar één badkamer vinden,
erg grappig vond ik dat. Wel werd ik meteen
verliefd op het ronde pleintje met die mooie
boom die de Eindenhoutstraat als het ware
door midden deelt. Dan denk ik meteen aan
een rond houten bankje om de boom waar
buurtbewoners in de zomer leuk kunnen
borrelen en op de spelende kinderen kunnen letten. Misschien een idee voor het
buurtcomité!
Wat is dat nu weer voor een vraag?
En jij Chris, heb jij soms geen last van de
Nederlandse journalist die altijd de neiging
heeft om het negatieve te benadrukken in
plaats van het positieve. Vind ik altijd zo
lekker makkelijk. Chris moet lachen. “Dat is
met de portretfotografie ook, het is veel
moeilijker om iemand mooi op de foto te
krijgen en tevens zoals het heet herkenbaar
te houden voor de persoon zelf. Maar je
hebt gelijk, mensen reageren soms heel
anders. Een man van Shell had als reactie
om de tijd te nemen om heel lang na te denken over het politiek correcte antwoord zonder iets te zeggen. De journalist werd helemaal gek! Bij een andere gelegenheid, met
de toenmalige directeur van de belastingdienst die 16.000 mensen onder zich had,
was de reactie op de allereerste vraag; “Wat
is dat nu weer voor een vraag?”
Remco: “ Het is duidelijk dat je nu geen
trouwreportages maakt. Hoe ben je daar als
het ware vanaf gekomen? Chris: “In 1975
nam ik de zaak van mijn vader over en heb
het een en ander gedaan voor Jan Tromp
van de Televisier.
► lees verder op pagina 8

► vervolg van pagina 7

Foto: Hanna Bus

Veel klanten waar ik trouwreportages voor
heb gemaakt werden klanten voor een ander soort fotografie, vaak in mode en reclame maar ook voor gesponsorde tijdschriften. Kijk op een dag heb ik gezegd over drie
jaar doen we als studio geen trouwreportages meer. Je laat dat weten aan je klanten
en dan gebeurt het ook gewoon! En dan
gelukkig ook nog het een en ander in het
buitenland, Malta maar ook bovenin Alaska.”
Allemaal kijkdozen met het licht aan
Remco: “Ja reizen is de manier om ook je
eigen land te begrijpen met de Nederlanders in dat land. Ik weet nog goed dat ik de
eerste drie maanden alleen maar reclame
op de televisie keek. Wat een humor en
vaak ook nog gewaagd! En deze buurt in de
avond, allemaal kijkdozen met het licht aan
en geen gordijnen. Met al die symmetrische
vazen en bloemen voor het raam. Dat bij
elkaar naar binnen kunnen kijken is heel
Hollands. Is dat niet een idee voor een fotoserie?”
Chris: “Ja Nederland is een gek land. . Ik
heb foto’s van die symmetrie voor mijn nieuwe boek over Heemstede. Ik noem dat de
Blokker symmetrie! Ik kwam er een paar
weken geleden pas achter dat alle paden
van de Hout een officiële naam hebben. En
ik heb daar een boek over gemaakt, wist ik
niet eens, en geen bordjes natuurlijk!” Maar
mensen houden wel van Nederland en vooral van hun eigen omgeving. Ik maak portretten voor het Haarlems Dagblad en vraag
wel eens aan de mensen waarom ze geabonneerd zijn op het HD. En dat is altijd
vanwege het Haarlemse nieuws. Dat vind ik
prachtig!”
Op de mooie toilet hangt een ansichtkaartje
van Van der Meulen, ook de plek waar Chris
zijn vrouw heeft ontmoet. En ook het antwoord op de vraag wie NU eigenlijk de foto’s heeft gemaakt.
Remco Muzerie & Chris Hoefsmit
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Margo van den Berg: “Wees minder houterig, heb meer hart”
Op een dag met zowel winter als lentevlagen spreek ik Margo van den Berg in
haar gezellige huis in Bosch & Vaart. Zij
is voor vele wijkbewoners inmiddels een
goede bekende, zij heeft twee jaar terug
het project Burenhulp opgezet in haar
eigen wijk, en toen dat succes bleek te
hebben in Bosch & Vaart, heeft zij subsidie gekregen om het breder in meerdere
Haarlemse wijken op te zetten.

van buren die elkaar helpen. Ik heb toen een
plannetje op een A4tje gezet, en eerst voorgelegd aan de Wijkraad. Die reageerde zeer
enthousiast. De sterke punten zijn dat het
dicht bij de mensen staat, persoonlijk en
duurzaam van aard is, en bovendien ook
nog gratis.
Zijn er ook zwakke punten?
Het draait op vrijwilligers, dus je kunt geen
(kwaliteits)eisen stellen, en er zijn ook veel

De subsidie komt van de
gemeente, Rabobank Haarlem, VSB-fonds en van makelaar PUUR. Door de subsidie kan zij nu als zzp-ers
het project verder brengen in
andere wijken van Haarlem.
Tijd voor een diepergaand
interview met deze zo initiatiefrijke wijkbewoonster!

ker band op te bouwen. Ook is het lastig de
mensen te bereiken als er geen functionerende wijkraad is, of geen wijkkrant.
Hoe ga je te werk?
Er moet eerst een vraag komen uit een wijk,
voordat ik er op inga. Ik besteed veel tijd
aan het leren kennen van de mensen, koffie
drinken met de voorzitter van een wijkraad,
uitleggen wat het project behelst. Het lijkt
zich nu langzaam als een olievlek uit te breiden en daar word ik wel blij
van!
Ben je niet bang dat Burenhulp het gat verhult, dat nu
aan het vallen is, nu de gemeenten zorgtaken over
moeten nemen en tegelijkertijd een reductie in het budget krijgen opgelegd?
Nee, dat is totaal niet het geval. Er is namelijk geen gat. Er
is erg veel aanbod van zorgprofessionals , het enige grote
probleem is de versnipperdheid en onbekendheid daarvan. Daarom zijn we bezig
met het maken van een sociale kaart per wijk.

Wat is Burenhulp?
Burenhulp is en blijft Burenhulp in de ouderwetse zin
van het woord, iemand leren
kennen, een nieuwe bewoner welkom heten, een keer
een kop koffie drinken met
een buurtbewoner die dat op
prijs stelt, signaleren dat
daar de gordijnen dicht blijven, iets voor iemand doen,
simpele dingen. Het netwerk
Burenhulp wordt in Bosch en
Vaart gecoördineerd door
Laura Doggenaar. Er is een
contactpersoon voor elke
straat, die samen met de
vrijwilligers in de straat kijkt
wie burenhulp nodig hebben , wie er nieuw komt te
wonen in de straat, of er
iemand bij ziekte tijdelijk
even hulp nodig heeft, en
informatie geven aan bewoners over wat er allemaal
mogelijk is op gebied van
zorg en welzijn, bijvoorbeeld
over het sociaal wijkteam in
de Oosten de Bruinstraat.

Wat doet Burenhulp wel en
wat niet?
Burenhulp is er niet om te
stofzuigen, of steunkousen
aan te trekken, Burenhulp
neemt niks over van de professionele hulp. Het gaat echt
om de ouderwetse burenhulp
weer nieuw leven in te blazen.
Het verschil met BUUV is dat
BUUV een marktplaats is van
vraag en aanbod, dat is niet
straat gebonden en loopt via
een website of kaartjes.
Burenhulp is dus heel aanvullend vanwege het duurzame
persoonlijke contact.

Jouw advies aan de lezer?
Kom je huis uit, het voorjaar
komt eraan! Zet een bankje
voor de deur, en ga lekker met
Hoe kwam je op het idee?
elkaar op straat een kop koffie
Ik was langdurig betrokken bij Het breidt zich als een olievlek uit, daar word ik blij van! Foto: Geek Zwetsloot
drinken, je hebt zo een praatje
onderzoek naar zorg, de remet een buurtgenoot als de zon schijnt! Het
vragen over privacy. Persoonlijk vind ik dat
search was soms ver van de praktijk, en ik
kan zo simpel zijn, informeer bv wat er aan
we niet moeten registreren, daar zijn we niet
kreeg behoefte aan contact met het front.
de hand was, als je een ambulance hebt
De zorgverlening maakt nu een grote transi- voor. Het is wel zo dat elke wijk zijn eigen
gezien. Of als je iemand ziet lopen waar je
kenmerken heeft, die het makkelijker of
tie door, tegelijkertijd vinden er bezuiniginde naam niet van weet, zeg eens, goh hoe
gen plaats, mensen moeten meer voor zich- moeilijker maken. In sommige wat minder
heet u eigenlijk? We hebben ons eigenlijk
welgestelde wijken constateer ik juist een
zelf gaan zorgen, en ik begon me af te vranooit aan elkaar voorgesteld. Of: ik ga de
grotere vanzelfsprekendheid om elkaar te
gen: wat mist er eigenlijk in mijn wijk? Je
heg knippen, zal ik uw heg ook even doen?
helpen,
dan
in
een
wijk
als
Bosch
en
Vaart.
kunt al die ontwikkelingen als een bedreiIn de rijkere buurten spreken sommige men- Het is zulk leuk werk, ik krijg er energie van!
ging zien, maar ook als een kans. Ik heb
sen wel over de “houten Haarlemmer”, met
het altijd leuk gevonden om te zoeken waar
Maaike Le Grand
wie het lastig is in contact te komen en bij
echte verbeteringen mogelijk zijn. Zo kwam
wie het veel tijd kost om een wat persoonlijik op het idee van Burenhulp, een netwerk
► Zie ook pagina 10
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Wie zijn er nog meer actief in de wijk naast Burenhulp ?
Marjolein Huiser Sociaal Wijkteam
Wanneer kunnen de bewoners in de wijk
een beroep doen op het sociaal wijkteam?
In Bosch & Vaart is er goed lopende burenhulp. Burenhulp is vooral gericht op de
kleine dingen die je als buren voor elkaar
kunt doen: een kopje koffie drinken, iemand bijstaan met een pannetje soep of
een klein klusje in geval van ziekte; af en
toe wat boodschappen doen of een keer
iemand naar een ziekenhuis rijden. Het
sociaal wijkteam kan erbij gehaald worden
als het de buren boven het hoofd groeit,
wanneer de situatie ingewikkelder wordt en
er langdurige hulp nodig is of meer gespecialiseerde hulp.
Je kunt het sociaal wijkteam erbij halen als
iemand niet meer in staat is zijn administratie op orde te houden en er achterstanden
dreigen met betalingen. Als er schulden
zijn en de huur of hypotheek niet meer
betaald kan worden. Of wanneer de huisvesting niet meer geschikt is bijv. als iemand niet meer de trap op kan. Wanneer
de zorg voor de partner iemand geheel
boven het hoofd groeit of wanneer die zorg
tijdelijk door een operatie bijvoorbeeld niet
meer geboden kan worden. Wanneer er
sprake is van toenemende dementie. Wanneer iemand zijn huis laat vervuilen of als
het huis te vol raakt met spullen.
Kortom als bewoners zich zorgen maken
over een buur, dan kan met de buur besproken worden of zij het sociaal wijkteam
in mogen schakelen. Wij denken mee om
tot oplossingen te komen. We kunnen als
het nodig is snel schakelen omdat we bij
verschillende organisaties werken en korte
lijnen hebben met allerlei instanties. De
disciplines die we in ons team vertegenwoordigd hebben zijn: wijkverpleging,
maatschappelijk werk zowel gewoon maatschappelijk werk als speciaal maatschappelijk werk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, opbouwwerk, schulddienstverlening en WMO voorzieningen.
Wij vinden het als sociaal wijkteam ook fijn
als we mensen kunnen doorverwijzen naar
de burenhulp als er tijdelijk lichte ondersteuning nodig is, die past bij de burenhulp
inzet.
Sociaal Wijkteam Zuid-West
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
023-5430990
wijkteam-zuidwest@haarlem.nl

Anita Tijdink Thuiszorg Buurtteam
Haarlem Zuid-West
Natuurlijk wilt u het liefst zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen. Maar voor
wie toch thuis hulp nodig heeft, is er de
thuiszorg van Zorgbalans.
De wijkverpleegkundige kijkt samen met u
wat u zelf kunt eventueel met de mensen
om u heen. En met welke zorg onze verpleegkundigen en verzorgenden u kunnen
helpen.
Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, wondverzorging, begeleiding bij dementie, medicatietoezicht,
injecteren en intensieve verpleging thuis.
Ons buurtteam heeft een groot netwerk aan
collega s. Extra zorg of begeleiding is daardoor snel voor u geregeld. Zorgbalans biedt
gespecialiseerde verpleging thuis, alarmering, ontmoetingscentra, extra gemakdiensten via Servicepaspoort of een maatje via
een vrijwilligersorganisatie.
Wij onderhouden ook goede contacten met
huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, en welzijnsorganisaties
bij u in de buurt.
Omdat we een klein en flexibel buurtteam
zijn, kunnen we u snel zorg leveren. U weet
altijd wie u in huis krijgt en op welke tijd.
Thuiszorg Buurtteam Haarlem ZuidWest
Faradaystraat 2
2014 EN Haarlem
088 - 118 92 65

Huisarts Herman van der Stap
Er zijn veel redenen om mensen te verwijzen naar Burenhulp. Het gaat om “de kleine dingen” die eigenlijk vanzelfsprekend
zouden moeten zijn; een boodschap doen,
een wandeling maken, een klusje opknappen, hulp bieden bij het schrijven van een
moeilijke brief, het lezen van kleine lettertjes, even inspringen bij ziekte, een praatje
maken. Al die kleine dingen maken het
groot en zorgen voor een goed leefklimaat
waar de bewoners zichzelf kunnen blijven,
maar weten er niet alleen voor te staan.
Huisartsen Westergracht
Van Oosten de Bruijnstraat 2
2014 VS Haarlem
023 - 55 30 442

Koffieochtenden in Restaurant Hout
Elke eerste maandagochtend van de
maand wordt de stofzuiger in Restaurant
Hout aan de Wagenweg tegen half elf het
zwijgen opgelegd. Dan zit de trouwe aanhang van de koffieochtend achter de koffie
of de thee, om de grote tafel heen. Aandachtig luisterend naar een praatje en
soms kijkend naar begeleidende beelden.
Een gastspreker vertelt over een hobby,
een beroep, een maatschappelijk verschijnsel, een passie. Aan vragen geen gebrek!
Dit jaar kwam het restaureren van boeken
voorbij en vertelde een regisseur over haar
werk. Nog voor de zomer gaat het over
hulphonden, de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en als de ramadan
begint is dát het onderwerp. De wijkagent
komt langs en in het huisdierencentrum
vertelt een medewerker over hommels en
bijen.
Om kwart voor twaalf rekent iedereen zijn
drankje af, zetten we de stoelen weer op
hun plek en is Hout gereed voor de lunch.
Kom eens kijken en luisteren, elke eerste
maandag van de maand! Stoelen genoeg!
En heb je iets interessants te vertellen?
Neem dan vooral contact met ons op.
Organisatoren Koffieochtend
Jutta Swakowski
nimi55md@kpnmail.nl
023 - 5768189
Sjaak Joziasse
sjaakjoziasse@gmail.com
023 - 5245067

Burenhulp Bosch & Vaart
Contactpersonen
De lijst met contactpersonen Burenhulp per
straat vind je op de website:
boschenvaart.nl/burenhulp

Sociale Kaart
De Sociale Kaart Bosch & Vaart met tal van
handige adressen en contacten vind je ook
op de website. In de loop van dit jaar zal er
een nieuw editie van de kaart verschijnen.
Een bijdrage van:
Laura Doggenaar
Coordinator Burenhulp Bosch & Vaart
Laura.doggenaar@kpnmail.nl
Maaike le Grand
Contactpersoon Burenhulp Schouwtjeslaan
maaike.legrand@gmail.com
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Wijkraden en bewonersinitiatieven; partner of concurrent?
De gemeente Haarlem is een discussie
gestart samen met wijkraden en bewonersinitiatieven over nut en noodzaak
voor een gelijk speelveld tussen wijkraden en bewonersinitiatieven. Wie gaat
waar over en hoe zit het met toegang tot
financiële middelen?
Wijkraden bestaan al sinds de jaren 70.
Inspraak en burgerparticipatie stonden centraal. De burgers wilden gehoord worden en
invloed hebben op het beleid en ontwikkeling van hun eigen buurt. Met wijkraden
konden de bewoners zich gaan organiseren
en een gesprekspartner worden van de
gemeente. Wijkraden hebben inmiddels een
wat stoffig imago; vergadertijgers die allerlei
onzichtbare en serieuze gesprekken voeren
over de buurt. De gemeente Haarlem heeft
een verordening op wijkraden in Haarlem
vastgesteld met formele spelregels en voorwaarden.
Afgelopen jaren is een duidelijke trend
waarneembaar dat er allerlei bewonersini-

tiatieven ontstaan. Het past bij tijdsgeest
van zelforganisatie en participatiesamenleving. Het heft in eigen handen nemen. De
overheid regelt het niet allemaal meer zoals
in klassieke verzorgingsstaat maar faciliteert
steeds meer. Bovendien biedt het internet
ook volop mogelijkheden om communicatie
en bewonersnetwerken snel op te bouwen.
De meeste bewonersinitiatieven concentreren zich op één onderwerp. Zoals een betere verkeersveiligheid, een nieuw buurthuis,
duurzame energie of een burenhulpnetwerk.
Dat roept natuurlijk vragen op hoe deze
initiatieven zich verhouden tot de wijkraden.
Open platform voor wijkbewoners
In januari dit jaar vond een werkconferentie
plaats met gemeente, wijkraden en bewonersinitiatieven. Aan de hand van prikkelende stellingen werd in groepen gediscussieerd over dit onderwerp. De wijkraad Bosch
& Vaart heeft ook haar ervaringen en visie
ingebracht. De wijkraad Bosch & Vaart vindt
dat wijkraden zich moeten vernieuwen tot

een open platform voor de wijkbewoners.
Minder vergaderen, meer actie en communicatie. De wijkraad Bosch & Vaart ziet het
ontstaan van bewonersinitiatieven als een
positieve ontwikkeling en zoekt altijd naar
een goede samenwerking. De formele kerntaak van de wijkraad is inspraak en burgerparticipatie te organiseren op formele
‘koude’ onderwerpen zoals riolering, bestemmingsplannen en ontwikkelingsprojecten in de buurt.
Bosch & Vaart kent daarnaast een lange
traditie van ‘warme’ bewonersinitiatieven op
sociaal, cultureel en sportief gebied. Denk
aan de Cultuurlijn, Koningsdag, Burenhulp,
Koffieochtenden etc. De wijkraad ondersteunt deze initiatieven. Op welke manier
kan per initiatief anders zijn. Op de website
vind je dit in een schema uitgewerkt.
Meer informatie over dit onderwerp en het
verslag van de werkconferentie is te vinden
op de website www.boschenvaart.nl

Jaarvergadering

Het is nog even wennen

Donderdag 10 maart was de jaarvergadering van de wijkraad in Restaurant Hout.
Patrick van Harderwijk gaf de voorzittershamer door aan Jouko Huismans. Patrick
blijft nog wel een jaar bij de wijkraad. Hij
zal zich bezig gaan houden met sponsoring.

In (vrijwel) de hele buurt zijn de ondergrondse containers in gebruik genomen.
Het is nog even wennen.

Sponsoring is belangrijk voor de wijkraad.
De kosten voor de Kroniek worden bijna
geheel gedekt door de advertentieinkomsten, waardoor wij niet afhankelijk zijn
van subsidie van de gemeente.
Meldpunt en handhaving
De gemeente gaf toelichting op de nieuwe
manier van werken in regie waarbij een aantal taken die voorheen door de gemeente
werden uitgevoerd nu worden uitbesteed
aan bedrijven als Spaarnelanden. Voor
buurtbewoners verandert er niks. De gemeente blijft aanspreekpunt en meldingen
kunnen gedaan worden via het meldpunt
(zie ook pagina 5).

Geen grofvuil naast de containers
Graag wijzen we erop dat het in Haarlem,
anders dan in Amsterdam, niet de bedoelding is om grofvuil naast de containers te
plaatsen. Voor grofvuil kun je via de website
bij Spaarnelanden
een afspraak
maken. Dan
komen ze
het (gratis)
bij je ophalen.

Zo dus...

De wijkraad Bosch & Vaart

En ook geen vuilniszakken
De containers worden regelmatig geleegd.
Mocht hij onverhoopt toch vol blijken te zijn
als je er met je vuilniszak staat, wees dan
zo vriendelijk om de zak weer mee naar
huis te nemen en niet naast de container te
laten staan. Dat leidt tot zwerfafval en dat
vermijden we liever omdat het meeuwen
aantrekt
(zie artikel
pagina 5)

… liever niet

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem

Jouko Huismans: voorzitter
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Patrick van Harderwijk: sponsoring
patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl

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

info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl

Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, website, digitale nieuwsbrief
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lopende projecten
lex.rietveld@boschenvaart.nl

www.boschenvaart.nl
@boschenvaart
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Agenda

De aanhouder wint - eindelijk groen
Al sinds de verbouwing van Sancta Maria
heeft de wijkraad zich ingezet voor nieuwe groenvoorziening langs het hek van
het schoolplein. Met de nieuwe directie
werd dit probleem voortvarend aangepakt en is er eindelijk klimop geplant.
De firma Ruud Todirijo (06-55813857) heeft
een nieuwe strook uitgeslepen in de tegels
van het plein, zodat de klimop goed kan
groeien en er zijn zo'n driehonderd klimopstruiken geplaatst. Uit eigen beweging is
Ruud zo vriendelijk geweest ook klimop te
planten aan de Noordkant van het plein en
zelfs op het laatste stukje bij de van der
Duyn van Maasdamstraat.
Hulp gevraagd met vlechten
Alle nieuwe struiken zijn nu voor het eerst
gevlochten maar, Ruud heeft wel een verzoek aan alle buurtbewoners om te helpen
met vlechten gedurende de komende groei.
= ingezonden brief =

Cry for Help!
Beste lezer,
Graag wil ik u als bestuurslid/secretaris van
de Stichting Voedselbank Haarlem eo een
probleem voorleggen.
Per 1 juli 2016, zullen wij naast een bedrijfsleider (m/v) enkele assistenten (m/v) nodig
hebben. Een nieuwe voorzitter en assistentbedrijfsleider zijn inmiddels in onze buurt
gevonden.
= advertentie =

Woensdag 27 april 07.00 - 18.00 uur
Koningsdag - rondom het Oranjeplein
(zie ook pagina 1 en 3)
Zondag 5 juni
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie ook pagina 3)
Zaterdag 3 september
Burendag Bosch & Vaart (meer informatie
in de Kroniek van juni)

Zodat de klimop goed in het hek blijft zitten
en niet los gaat hangen, zoals aan de kant
van de Manege. Die kant heeft nu heel veel
hulp nodig. Dus als u uw hond uitlaat of
langs loopt, vlecht dan wat takken die loshangen even door het hek. Wij krijgen dan
een mooie groene wand als beloning.
Als bestuur zijn wij nu nog op zoek naar
twee assistenten.
Mogelijk kunnen wij in onze wijk personen
vinden, die na pensionering hun expertise
willen inzetten. Het gaat om een functie die
2 dagdelen inhoudt.
Mocht u interesse hebben of informatie willen, neem dan contact met mij op.

Acht persoons vakantiehuis in de binnenlanden van Andalusië, Zuid Spanje.
Ledikant aanwezig, geen tv. Wel een
zwembad. 10 min. van Alcaudete.
Meer informatie:
margotbrommer@hotmail.com

Elke derde dinsdag van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur
BUUV inloopuur bij de Buurtbakker, Wagenweg 138

Koffieochtenden voor ouderen in
Restaurant Hout
Maandag 2 mei 10.30 uur
Diny v.d. Graft over maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen
Maandag 6 juni 10.30 uur
Raja Alouani over de ramadan
Maandag 4 juli
Rondvaart
Maandag 1 augustus 10.30 uur
vanwege de vakantieperiode geen gast

Namens het bestuur
Kick Vergers, secretaris
Boekenrodestraat 26, 2012 LE Haarlem
06-22444210
= advertentie =

ICT MUZERIE
VAKANTIEHUIS TE HUUR

Zaterdag 16 april 10.30 - 16.30 uur
Scratch Jubileum Bosch & Vaart Koor in de
Pelgrimskerk, Stephensonstraat 1 (zie ook
pagina 3)

Doet uw computer of printer het (weer)
niet? Heeft u iemand nodig die uw wifinetwerk instelt of aankoopadvies geeft
over apparatuur?
Maatwerk?
Of wilt u een computer laten bouwen die
precies bij u past voor een lage prijs? Ik
heet Olivier en help u bij deze en alle andere ICT-gerelateerde problemen voor
maar 8 euro per uur!
ictmuzerie@gmail.com
06 -19 949 010

Actuele informatie
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!
Oh ja, we hebben ook nog een informatiebord op het Oranjeplein.

Colofon
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