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Opnames dramaserie KLEM in de buurt

17e Cultuurlijn
Deze keer geen interessante historische
feiten over de buurt door Hans van der
Straaten. Maar misschien heb je de historische wandeling tijdens de Cultuurlijn wel
meegemaakt.
Hans maakte een mooie verslag van zijn
dag tijdens de alweer 17e Cultuurlijn in
Bosch & Vaart.
► lees verder op pagina 2

Filmploeg van BNN VARA bezet het Oranjeplein

Bewoners van Bosch & Vaart hebben
onlangs weer kunnen genieten van de
vele optredens en exposities in het kader
van de door de buurt georganiseerde
Cultuurlijn. BNN VARA is een van de
sponsoren van dit cultuurfestijn.
Hun gulle bijdrage is ook ingegeven door
het beslag dat een fiks aantal busjes en
vrachtwagens daags daarna rondom het
Oranjeplein op beschikbare parkeerplaatsen
legde ten behoeve van filmopnamen. Wat
werd hier gefilmd? Huisscenes van ene Hugo, hoge belastingambtenaar met twee
dochters; eentje heeft een vriendinnetje dat

Foto: Chris Hoefsmit

afkomstig blijkt uit een geheel ander, namelijk crimineel milieu. Hugo is een van de
hoofdrollen in dramaserie KLEM, van dezelfde makers als Overspel & Vuurzee de serie
zal vanaf volgend jaar te zien zijn op NPO1.
►Lees verder op pagina 5
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Gelijk speelveld bewonersinitiatieven en wijkraden
======== van de wijkraad =========
Er gaat wat veranderen voor bewonersinitiatieven in Haarlem. Deze krijgen een
gelijkwaardige behandeling als wijkraden
en toegang tot budgetten voor nieuwe
initiatieven. Wijkraad Bosch & Vaart heeft
geparticipeerd in de beleidsontwikkeling
en juicht dit toe. Naar verwachting zal
deze zomer de besluitvorming op de politieke agenda komen.

den zich moeten vernieuwen tot een open
platform voor de wijkbewoners. Minder vergaderen, meer actie en communicatie. En
ziet bewonersinitiatieven als een positieve
ontwikkeling. De formele kerntaak van de
wijkraad blijft inspraak en burgerparticipatie
organiseren op formele ‘koude’ onderwerpen zoals bestemmingsplannen en ontwikkelingsprojecten in de buurt en te zorgen
voor goede communicatie in de wijk.

Er ontstaan steeds meer bewonersinitiatieven. De overheid regelt het niet allemaal
meer, maar faciliteert meer. Met het internet
en sociale media kan een bewonersinitiatief
bovendien snel opgebouwd worden. De
meeste bewonersinitiatieven concentreren
zich op één onderwerp. Zoals een betere
verkeersveiligheid, een nieuw buurthuis,
duurzame energie of een burenhulpnetwerk.

Bosch & Vaart kent veel ‘warme’ bewonersinitiatieven op sociaal, cultureel en sportief
gebied; Cultuurlijn, Koningsdag, Burenhulp,
Koffieochtenden etc. De wijkraad heeft deze
initiatieven altijd ondersteund. Met het nieuwe beleid kunnen deze initiatieven ook zelf
financiële ondersteuning krijgen uit het initiatievenbudget.

Wijkraden en bewonersinitiatieven; partners in de buurt
De wijkraad Bosch & Vaart vindt dat wijkra-

Heb je een initiatief en heb je vragen?
Neem contact op met de wijkraad via
info@boschenvaart.nl.
Meer informatie op de website.

Buurtgenoten
Een vertrouwde rubriek met een nieuwe
naam en een nieuwe interviewer. Ellen van
Mol heeft het stokje van Remco Muzerie
overgenomen. De prachtige foto is als altijd
natuurlijk van Chris Hoefsmit.
Deze keer bijzondere buurtgenoot kunstenaar/taxidermist Ferry van Tongeren.
► lees verder op pagina 6

Driewerf Trionk!!!
Maaike le Grand bracht een bezoek aan
Trefpunt ‘t Trionk in de Van Oosten de
Bruijnstraat. Dit buurtcentrum dat weliswaar niet in Bosch & Vaart ligt, bedient
ook onze wijk.
Ze organiseren er veel leuke activiteiten
en niet alleen voor ouderen.
► lees verder op pagina 9
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17e Cultuurlijn Bosch & Vaart

Zingende mannen en schilderende vrouwen
Zondag 5 juni was de eerste mooie, warme zondag van het jaar. En uitgerekend
die dag hadden Truus Vlaanderen en
Jolijn Onvlee met een vooruitziende blik
uitgekozen voor de alweer 17e (!!!) Cultuurlijn Bosch & Vaart.

die de Certified Fools
ingetogen en strak voor
het zeer talrijke publiek
speelden.

Het was ook niet de eerste keer dat het vrolijk
Het is moeilijk te schatten, maar ik vermoed mannenkoor "De Valsche
dat honderden mensen die zondag hebben
Noot" optrad tijdens de
genoten van de vele cultuuruitingen. VeerCultuurlijn. Nu werd dan
tien verschillende optredens, dertien exposi- ook aangekondigd dat de
Expositie van Nolly Cornet
Foto: Marijke Trossel
ties en een wandeling stonden op het pronaam van dit koor is gegramma: totaal achtentwintig evenementen
wijzigd in "Voorheen De Valsche Noot". De
lijn wordt niet gesubsidieerd en de open dan is het slot op het Oranjeplein met de heren gaan vooruit! Hun openingsnummer
brengst van de drankjes zou de kas van de
Brand New Oldtimers nog niet meegeteld.
was een bewerking van het duet uit de PaCultuurlijn aardig hebben gespekt, waardoor
relvissers van Bizet. Daarmee riepen zij
ook volgend jaar weer zo'n aardige CultuurTopvermaak in Bosch & Vaart
herinneringen op aan het vrolijke Waterfeslijn kan worden georganiseerd.
Van 's ochtends tien uur tot acht uur in de
tijn in de Ipenrodestraat tijdens de Cultuurlijn
avond was er topvermaak in Bosch & Vaart.
2014.
Truus en Jolijn bedankt!!!
Heel veel optredens van zingende mannen
Tijdens de afsluiting kwam het er niet van,
en exposities van schilderende en fotografe- Aryan van der Leij was aanwezig bij een
constateerde ik. Maar bij dezen dan: Truus
rende vrouwen. Bij elkaar zoveel dat het
optreden van de Barbers & Bishops waarbij
Vlaanderen en Jolijn Onvlee, ik denk dat ik
onmogelijk was om van al het gebodene te
vooral de uitvoering van Here, There,
namens alle deelnemers en bezoekers van
genieten. Daarom heb ik ook maar bij een
Everywhere van The Beatles indruk op hem
de Cultuurlijn 2016 spreek wanneer ik jullie
paar buurtgenoten geïnformeerd naar hun
heeft gemaakt.
ontzettend bedank voor alle moeite die jullie
indruk van optredens en exposities die zij
hebben genomen om dit prachtige, zoveel
Van horen zeggen heb ik verder vernomen
hebben meegemaakt en hebben gezien.
gekopieerde, evenement te organiseren!
dat Bart van Oerle weer op zijn best was.
Hopelijk volgend jaar weer!
Ik heb de wandeling gedaan, drie muzikale
Begeleid door Henk Kaan zong hij stukken
optredens en de afsluiting meegemaakt.
uit opera’s van Mozart en Rossini. Ik weet
Hans van der Straaten
vrijwel zeker dat Bart
ook bij allereerste
Cultuurlijn acte de
présence heeft gegeNog veel meer Cultuurlijn
ven.
Heb je de Cultuurlijn gemist of wil je juist
Prachtige exposinog even heerlijk nagenieten? Op de webties in mooie huizen
site boschenvaart.nl staan nog veel meer
Van Aafke Moolenfoto’s en filmpjes.
burgh, die alle dertien exposities heeft
Ook vind je hier een link naar de recensie
bezocht heb ik vernovan de hand van Rein Swart van de eenakmen dat zij het ook
ter ‘Over de schadelijkheid van tabak’ van
wel heel erg leuk
Anton Tsjechov gespeeld door acteur, revindt om bij zoveel
gisseur en schrijver Hans van Hechten.
verschillende mensen het huis te bekijken. “Haar keuken,
Certified Fools in een waar openlucht theater Foto: Wim de Jong
een hommage” met
Volop muziek; van pop tot opera
foto’s van Carine Verveld bezorgde haar
De muzikale optredens brachten mij naar de kippenvel. Onderweg naar de tuin van de
tuin van de familie Van Goor in de EindenZomerluststraat 23 waar de Certified Fools
houtstraat waar de jonge Wessel van Goor
speelden waren binnen de fraaie, grote
toonde dat hij heel fraai en swingend saxoschilderijen van Barbara Mascini te bewonfoon speelt. Het was niet de eerste keer dat
deren. Aafke is bekend met het werk van
Wessel optrad tijdens de Cultuurlijn. Dit keer Josee Gouda dat zij altijd weer heel leuk
trad hij op met het Haarlems Saxofoon
vindt. De eigenzinnige werken van Ans van
Combo.
As slaat Aafke ook nooit over. “Alles in de
lucht” was ook heel bijzonder.
Na dit optreden stonden de Certified Fools
op mijn programma. In de paradijselijke tuin De afsluiting op het warme en zonovergoten
van Zomerluststraat 23 was een waar open- Oranjeplein werd opgevrolijkt door de Brand
Hans van Hechten tussen de schuifdeuren
luchttheater gecreëerd. Heroes van David
New Oldtimers. Er was veel bier, koele witte
als Tsjechovs Iwan Ivanovitsj Njoechin.
Bowie, Tequila Sunrise van Glen Frey, Pret- wijn en natuurlijk de traditionele pizza's.
ty Woman van Roy Orbison, Nothing ComJammer was wel dat toch niet alle deelneFoto: Wim de Jong
pares to You van Prince, Wonderful World
mers en bezoekers het Oranjeplein hebben
van Sam Cooke waren de prachtige songs
aangedaan. De organisatie van de Cultuur-
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Dankzij vele vrijwilligers weer een prachtige Koningsdag
We waren van te voren best gespannen,
zo niet wat neerslachtig, want de weersvoorspellingen waren zeer bedroevend.
Nat, nat, nat en koud, koud, koud zou het
worden. Koud was het! En bij vlagen ook
nat. Maar het bleef bij een paar buien en
verder hebben wij zowaar de zon ook
gezien.
Wel was het door het mindere weer en de
twee weken durende Meivakantie, waardoor
veel buurtgenoten er niet waren, minder
druk dan andere jaren. Maar de Vrijmarkt
ging gewoon door en er was alle aandacht
voor de fanfareband en de Koning en de
Koningin. Er trok een stoet van verklede
prinsjes en prinsesjes aan het Koningspaar
voorbij. De mooisten kregen een prijsje uitgereikt (zie kader).
Nieuwe elementen
Ook zijn de acts op de Vrijmarkt dit jaar gejureerd. Op deze manier willen wij het spelen van muziek, het zingen van liedjes en
het opvoeren van stukjes en kunstjes stimuleren. Het gaat immers bij de Vrijmarkt niet
alleen om het verkopen van je oude spulletjes.
Er waren dit jaar nieuwe elementen bij de
spelletjes, waarvan er één aan zijn eigen
succes ten onder ging. Er was zo veel animo voor het levend tafelvoetbalspel dat het
niet verantwoord was om hiermee door te
gaan. Jammer! Volgend jaar proberen we
weer iets anders.

Aanstormend talent
We hadden dit jaar een oproep gedaan voor
DJ`s die wilden draaien op ons eigen
“muziekfestival”. Daar was best veel animo
voor. Uiteindelijk zijn we gefêteerd op lekkere muziek door DJ Noisez, die nog twee
collega DJ´s had meegenomen, en daarna
door DJ Heartex, die daarvoor vanuit
Heemskerk naar ons toe was gekomen.
Beiden waren vijftien jaar oud en beschouwen wij als aanstormend talent.
Bij de bar was het ondertussen droog en
gezellig in de grote tent van de Wijkraad die
we hadden opgezet.
Al met al weer een mooie feestdag in de
Bosch & Vaart. Een feest dat zonder de hulp
van de vele vrijwilligers niet mogelijk zou zijn
geweest. Wij danken hen hartelijk voor hun
bijdrage aan deze Koningsdag.
Het Oranje Comité 2016
Marije Römer, Douwe van Keulen, David Moolenburgh, Mik in ’t Veld en Annelies Mulder
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En de winnaars zijn …
Prachtig verklede prinsjes en prinsesjes
gingen in optocht langs de Koning en
Koningin.
Het mooist verkleed van iedereen waren
Hidde Oosterhoff, Gijs van der Werf en Sophie Turnhout . Ze kregen een leuke prijs en
mochten natuurlijk met ons eigen koninklijk
paar op de foto, een prachtig staatsieportret!

De kunstzinnige kant van Titus Brein
Landgoed Beeckestein in Velsen Zuid is
een geliefd oord voor de Bosch & Vaarter
die zich zondags wil verpozen, rondwandelen in een fraaie omgeving of lekker
eten.
Minder bekend is dat hier ook tentoonstellingen te zien zijn, nog minder dat hier nu bijzonder werk hangt van onze buurtgenoot
Titus Brein (1966).
Oplettende Cultuurlijnbezoekers hebben al
eens een kijkje kunnen nemen in zijn huis
aan de Schouwtjeslaan, maar wie werk wil
zien dat zowel fotografie als schilderkunst is,
dient zich deze zomer nog voor 29 augustus
te reppen naar de tentoonstelling Flower
Bomb in Beeckestein.
Photofusion - een uniek proces
Dromerige taferelen, bloemboeketten die in
stukjes uiteen dwarrelen, portretten en landschappen, allemaal vervaardigd middels een
uniek proces van “photofusion “, in vele gelaagdheden, met zowel schilderstreken als
fotografie, doen denken aan kijkdozen,
waarin je achter de eerste laag nog een ander en weer een volgende kunt ontwaren.

Titus heeft deze innovatieve, ambachtelijke techniek zelf ontwikkeld in zijn
atelier.
Opgegroeid in een kunstenaarsfamilie, bracht hij al sinds zijn vroege
jeugd vele maanden door in Griekenland, Italië, Spanje.
Grensvlak fotografie en schilderen
Hij is opgeleid aan de academie voor
Beeldende Vorming in Tilburg, maar
schildert ook sinds een jaar of twintig.
Sinds de techniek nieuwe toepassingen mogelijk maakte, experimenteert
hij naar hartenlust op het grensvlak
van fotografie en schilderen. Opdrachten brengen hem op vele plekken in de wereld en zijn lange carrière
als fotograaf in de modewereld, de
zakenwereld, maar ook zijn documentaires hebben hem veel bekendheid
gebracht, zozeer dat hij zich steeds
meer kan richten op de kunstzinnige
kant.
► Lees verder op pagina 4
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Salon des Roses

Foto: Titus Brein

► Vervolg van pagina 3

Inspiratiebronnen
Rothko, Caravaggio, Richter, Goya maar ook
Newman hebben hem geïnspireerd wat betreft
het schilderen. Maar ook fotografen als Lagrange, Newton, en Sebastian Salgado beschouwt hij
als inspirerend.
Zijn advies aan de aankomende fotograaf :
Wees authentiek, zeker in dit digitale tijdperk
waarin de digitale techniek algauw de overhand
krijgt.
Titus woont sinds 2011 in Bosch & Vaart en is
altijd weer blij met de rust van de fijne benedenwoning met romantische tuin, die hij met zijn
vriendin bewoont.
Nieuwsgierig?
Wie nieuwsgierig is geworden naar zijn werk kan
een kijkje nemen op zijn website titusbrein.com
of naar Amsterdam gaan, waar o.a. galerie
Kunsthuizen werk van hem verkoopt.
Maaike le Grand

Spaarnelanden start
met wijkteams
Spaarnelanden wil dichter bij de inwoners
van Haarlem staan. Daarom zijn ze vanaf
1 maart gestart met wijkteams.
Het wijkteam onderhoudt de eigen wijk en pakt
direct klantvragen op. Bosch & Vaart wordt bediend door het wijkteam Zuidwest.
Het wijkteam bestaat uit een meewerkend voorman en een medewerker die de voorman kan
vervangen. Zij begeleiden de andere leden van
het wijkteam, dit zijn mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Op deze manier geeft Spaarnelanden invulling aan de maatschappelijke rol
die het bedrijf wil vervullen in Haarlem.
In de wijk bekijkt de voorman of de omgeving
schoon, heel en veilig is. Het wijkteam gaat vervolgens aan de slag met de dingen die ze zelf
kunnen doen. Ze bereiden het werk van het
groenteam voor, helpen met eenvoudige taken
en ruimen groen en ander afval op. Het wijkteam
voert ook eenvoudig snoeiwerk en eenvoudige
reparaties aan bestrating en straatmeubilair uit.
Voor de dingen die ze niet zelf kunnen doen,
schakelt de voorman een andere ploeg in.
Spaarnelanden.nl
info@spaarnelanden.nl
tel 023 7517200
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Barry Atsma op de set van KLEM

“Als je iets wilt veranderen in de wereld, kun je daar het beste in de wijk mee beginnen.“
Barry Atsma, inmiddels een bekende
filmacteur na diverse producties, zoals
Komt een vrouw bij de dokter, Loft, Kenau, Michiel de Ruyter en onlangs Knielen op een bed Violen, speelt de hoge
belastingambtenaar Hugo die klem komt
te zitten tussen goed en kwaad, de officiële boven- en de criminele onderwereld,
tussen de verschillende loyaliteiten aan
werk, dochters en vriendin.
Het interview verloopt in stukjes en beetjes,
voortdurend moet Barry weer opdraven voor
een take. Op de monitor zie je Hugo met zijn
dochters, vrij eenzaam in een groot donker
huis. In de werkelijkheid krioelt het achter de
camera’s van de mannen en vrouwen, minstens twintig tel ik er, elk met hun eigen specialistische deeltaak, heel geconcentreerd.
In elk hoekje staan er vijf, soms wel acht
mensen op monitors te turen, houden exact
bij wie waar staat, letten op details als de
schraalheid van het bier, de lichtvlekjes hier
en daar. Zo gauw Barry aan tafel zit verandert hij in Hugo. Als hij even pauze heeft,
kan ik de volgende vraag stellen. Alles verloopt heel geconcentreerd en professioneel.
Waarom heb je deze rol geaccepteerd?
“Hugo is in wezen een goeie man, die het
goede wil doen, maar hij raakt meegezogen
in de zwarte kant van het leven, hij weet niet
zo goed hoe hij daarmee om moet gaan. Die
ambigue kant van het karakter is interessant. Ter voorbereiding ben ik gaan praten
met het hoofd MKB, heb een paar uur rondgelopen om een idee te krijgen van wat voor
soort mensen daar werken bij de Belastingen. Het viel me op hoe serieus en oprecht
idealistisch ze waren en met een subtiele
droge humor onderling. Ik heb ook veel gelezen over zwart geld, hoe het is gegaan met
Holleeder, films gekeken over het bankwezen. Je gaat brillen uitzoeken, kleding uitzoeken, en langzaam transformeer je in zo’n
persoon.

Tussen de takes door stelt Maaike haar vragen aan Barry

Net als Hugo heb ik twee dochters, dus op
het persoonlijke vlak kan ik me die rol goed
indenken. Interessant is het leven zelf. De
natuur heeft geen moraal.
Ik krijg gelukkig heel veel interessante rollen
aangeboden, zoals Vincent van Gogh, Johan de Witt in Michiel de Ruyter. Een staatsman die Nederland heeft geherstructureerd,
maar die ook via slimme achterkamertjespolitiek ontzettend veel macht naar zich toe
trok. Hij had ook een schaduwkant , was
zeer ambitieus en duldde daarin niemand op
zijn pad.
Mijn tegenspeler Jacob Derwig ken ik al heel
lang, we zijn voorbij de hoffelijkheid, hij is
een fijn iemand, met een gigantisch talent en
een bescheiden ego, dat is een fijne combinatie.
Heeft je expatjeugd invloed gehad op je
spel?
Doordat ik al heel jong opgroeide in andere
groepen ( Barry bracht zijn jeugd o.a. door in
Engeland en in Sao Paulo, Brazilië) heb ik
veel mensenkennis opgedaan. Ik leer groepen snel
kennen,
en kan
snel dingen nadoen, ik
ben ook
goed in
talen en
accenten.
Ik ben
me er al
jong bewust geworden
van de
verschillen die er

Zo gauw Barry aan tafel zit verandert hij in Hugo.

Foto: Chris Hoefsmit
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Foto: Chris Hoefsmit

kunnen zijn tussen de ene of de andere culturele groep.
Het helpt me ook bij buitenlandse producties, binnenkort ga ik in Duitsland een serie
doen over de financiële malheur in de bankwereld en hoe dat tot veel zelfmoorden leidt.
In wat voor buurt woon je zelf?
Ik woon met mijn twee dochters in een Vinex
wijk in Utrecht, de Leidsche Rijn, en ik heb
het daar ontzettend getroffen. Er is een sociale gemeenschap ontstaan, die verantwoordelijkheden neemt en veel initiatieven ontplooit. Zo hebben we een speeltuin laten
aanleggen, organiseren we jaarlijks een
voetbaltoernooi, vieren we Sint met de buren
en met Sint Maarten stoken we een groot
kampvuur, dan vertel ik het verhaal van St.
Maarten met theatrale vertellingen,.
De Bosch & Vaart buurt lijkt erg op mijn wijk,
de betrokkenheid bij elkaar, veel groen, veel
contact onderling.
Als je iets wilt veranderen in de wereld, kun
je daar het beste in de wijk mee beginnen.
Toen ik een elektrische auto kocht, was dat
voor sommige buren aanleiding om dat ook
te overwegen.
In mijn vak heb ik veel te maken met botsende loyaliteiten, tussen werk en gezin. Het
werk kan me opslokken. En dan vraag ik me
altijd weer af: hoe gaat het met mijn dochters, hoe is het voor hen. Ik heb ze wel eens
meegenomen tijdens draaidagen op een
tropisch eiland. Zo had ik het geluk beide te
kunnen combineren.
Maaike le Grand

Buurtgenoten: Ferry van Tongeren - kunstenaar/taxidermist

Ferry's woonkamer straalt zijn passie uit.
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Foto: Chris Hoefsmit

Bij binnenkomst valt meteen de grote
vitrinekast op met schedels, dierenskeletten en opgezette vogeltjes. Aan de
muur een grote flamingoprint van
Audubon en haaienkaken, in de woonkamer leunt een giraffenhals tegen de
muur. Dit is het huis van Ferry van
Tongeren, een gepassioneerd man met
een uitzonderlijk en fascinerend beroep.
Hij is taxidermist, ofwel hij zet dode dieren op, en heeft internationale faam weten te verwerven met zijn bedrijf
Fine Taxidermy by Darwin, Sinke &
Van Tongeren.
Verscholen in een hoekje van het Oranjeplein woont Ferry met zijn vrouw Daan en
twee kinderen.
'Ik zit hier inmiddels zo'n acht jaar en wil
voorlopig niet weg. Ik vind het hier fantastisch, Bosch & Vaart is heel mooi. Ik droomde al van deze wijk toen ik net naar Haarlem
kwam, maar toen vond ik het hier te duur.
Ons huis is indertijd gebouwd door de architect van meerdere huizen op het Oranjeplein
op een restkavel, waardoor het huis van
voren breder is dan aan de achterkant, heel
bijzonder. Het huis was nog in oude staat
toen we het kochten, dus we hebben enorm
verbouwd.'
Een nieuw leven
Na zo'n twintig jaar met veel succes in de
reclame te hebben gewerkt, wilde Ferry wat
anders.
'Ik had al een tijdje het idee om ermee op te
houden. De overleg- en vergadercultuur
beviel me niet en ik wilde eindelijk wel eens
iets maken wat ik zelf goed en mooi vond,
onafhankelijk van klanten.
In eerste instantie wist ik nog niet precies
wat dat dan moest zijn. Ik ging fanatiek aan
het koken, maar tijdens een wereldreis met
mijn gezin, werd ik ineens nieuwsgierig naar
het opzetten van dieren en ik wist: dat wil ik
leren.
Thuisgekomen heb ik een preparateur benaderd, die me na veel aandringen een jaar
onbetaald met hem mee liet lopen om het
vak onder de knie te krijgen.'
Flamboyant en theatraal
'Je bent op een heel vernieuwende manier
bezig. Wist je meteen al dat je dat zo wilde
doen?'
'Nee, maar in het preparateursvak zijn veel regels over hoe het wel en
niet hoort en in de loop
der tijd dacht ik steeds
vaker: “Dit moet toch
ook anders kunnen.” Ik
zag veel meer mogelijkheden. Ik besprak dat
met Jaap Sinke, mijn partner uit de reclamewereld. Mijn ideeën spraken hem ook wel
aan en we hebben besloten om de sprong te

wagen en Fine
Taxidermy by Darwin,
Sinke & Van Tongeren
op te richten (Darwin
bestaat niet, het is een
eerbetoon aan de
reeds lang geleden
overleden natuurwetenschapper).
Voor ons is het niet
belangrijk of elk veertje
goed ligt en we combineren ook rustig dieren
uit Zuid-Amerika met
die uit Europa, iets wat
not done is bij preparateurs. Onze inspiratiebronnen zijn bijvoorbeeld schilderijen van
oude meesters en het
prachtige vogelprentenboek ‘Birds of
America’ van Audubon.
Het gaat ons om de
compositie, niet of het
een natuurlijke stand is
van het dier en of het
klopt met de natuur.
Als je naar de David
van Michelangelo kijkt
en naar oude schilderijen met dieren, valt
op dat ze vaak een
vrouwelijke pose hebben, wat het geheel
een theatrale, dramati'Na twintig jaar in de reclame wilde ik wat anders.' Foto: Chris Hoefsmit
sche uitstraling geeft.
Dat flamboyante, een tikje homoseksuele, is Maar toen waren we ook weer bij nul wat
onze collectie betreft. Naast de kunstobjecwaar wij naar streven. Ook dat is nieuw in
ten zijn we fotoseries gaan maken tijdens
de wereld van de taxidermie.'
het werkproces van huiden die in bad liggen
Eerste collectie
te weken. Die art prints verkopen we onder
'We zijn lang bezig geweest om een netwerk andere bij Galerie Kahmann in Amsterdam.
op te bouwen voor het verkrijgen van dode
Dat is een geweldige aanvulling op onze
dieren. Als je begint, wil je alles graag hebcollectie opgezette dieren en het gaat een
ben, maar we hebben inmiddels een flinke
stuk sneller, want het prepareren van een
voorraad. Toch ben ik nog steeds heel endier, op de manier waarop wij dat doen, is
thousiast. Als ik een bericht krijg over een
heel arbeidsintensief en kostbaar.
dode pinguïn in Denemarken of een pelikaan in Duitsland, reis ik er meteen naartoe. We zijn nu alweer hard bezig voor onze volgende show bij Jamb in Londen eind juni’.
Dat zijn echte buitenkansjes.
Ellen van Mol

Naast het zoeken naar beesten, verzamelden Jaap en ik antiek op veilingen en antiekmarkten voor onze kunstobjecten. En toen
moesten we een collectie maken. Dat alles
heeft ongeveer twee jaar gekost.'

Werk in opdracht

Art prints
'Onze eerst show in Londen bij Jamb liep al
heel goed, maar bij de tweede show bij
Shapero Modern hebben we de hele collectie verkocht aan de beroemde Britse kunstenaar Damien Hirst voor zijn privéverzameling en dat heeft ons veel publiciteit opgeleverd.

Neem wel een flink gevulde beurs mee
want hun objecten zijn kostbaar en inmiddels heel erg gewild!
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Zou je graag een opgezet dier van Fine
Taxidermy willen bezitten? Ze werken ook
in opdracht, zolang ze zelf kunnen bepalen hoe het eruit gaat zien.

Zie ook de prachtige website van Fine
Taxidermy by Darwin, Sinke & Van
Tongeren: Finetaxidermy.com

Eerste lustrum BUUV
Vrijdag 18 maart vierde BUUV haar vijfjarig lustrum op drie locaties in Haarlem
ZuidWest.

Goochelaar John Elferink

Bij speeltuin Klarenhof op het Brouwersplein speelde theater Rievel een poppenkastvoorstelling voor de kleintjes.
Goochelaar John Elferink vertoonde zijn
magische kunsten bij de Dekamarkt aan de
Oranjeboomstraat en bij speeltuin floragaarde werd het BUUV twisterspel gespeeld. En
er werd overal heerlijk gesmuld van pannenkoeken!
BUUV inloop uur
Het BUUV inloop uur bij de Buurtbakker op
de Wagenweg is wegens te weinig aanloop
opgeheven. Binnenkort start BUUV met een
inloop in hun kantoor op de Raaks 36.
BUUV is van maandag t/m vrijdag van 9 tot
17 uur bereikbaar op 023 5517845.

Verlichting tennisbaan
De gemeente heeft Tennisvereniging Eindenhout een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van baanverlichting.
Zie ook: https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-201679600.html
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Driewerf Trionk!!!
Voor veel Bosch-&-Vaarters is het water
van de Leidsevaart meer dan een mentale waterscheiding. Wat daarachter ligt is
te vaak onbekend. ‘t Trionk? Nooit van
gehoord, hoor ik zelfs van menig goed
ingevoerde buurtbewoner.
Wel, wie zich over de Schouwtjesbrug
waagt en langs IJssalon Soet de Van Oosten de Bruijnstraat betreedt, hoeft slechts
800 meter ver te lopen om links, na de
sportvelden, de huisdierenopvang en de
speeltuin te belanden bij Trefpunt ‘t Trionk.
Drie groepen verenigen zich in dit gebouw:
een huisartsenpost, seniorenflats en genoemd Trefpunt ‘t Trionk, een thuishonk
voor velen. Dat blijkt al snel als je op een
nattige maandagmorgen het gebouw betreedt: het blijkt te bruisen van de gezelligheid en de bezige medemens is overal aan
te treffen.
Mirjam van Geens maakt me een beetje
wegwijs. Na de entrée zie je een open binnenplaatsje, waar een gang rondom loopt,
versierd met veel recent schilder- en tekenwerk. De rondgang biedt toegang tot vele
ruimtes.
Gezellig kletsen in de huiskamer
Allereerst is er de huiskamer, die er ook
echt zo uit ziet. Een huiskamer is een plek
om nieuwe contacten op te doen of samen
met anderen van diverse activiteiten te ge-

Van computercursussen tot yoga.

Lekker eten en leuke activiteiten
Een deur verder tref ik mevrouw J. aan een
grote tafel, waar gedekt wordt voor een man
of acht. “ Ik verveel me hier geen moment, ik
ga zo lekker eten, drie gangen voor zeven
euro, da’s toch geen geld? Wat we gaan
eten? Ik weet het echt niet meer, ik heb me
vorige week opgegeven, maar het is altijd
smakelijk! ” Ze woont hartje Haarlem, maar
geeft eerlijk toe een ‘Weespermop’ te zijn, in
Weesp staat haar geboortehuis.

Verderop in
de grote zaal
tref ik de heer
B. Hij heeft
met een aantal anderen
een paar
potjes koersbal gespeeld.
Het lijkt nog
het meest op
een kruising
tussen jeu de
boules en
biljarten. Hij
legt uit: “Het
zijn speciale
ballen, verzwaard met
lood, daardoor maken
ze een curve.
En van creatieve bezigheden tot stijldansen. Voor elk wat wils.
Het doel is zo
dicht mogelijk te
nieten. Het is dagbesteding zonder indicatie, komen bij de buut, het witte balletje. In het
begin gooide ik te hard, maar na verloop
maar mèt professionele begeleiding en een
van tijd krijg je meer controle over je spieren
team van vrijwilligers. Er wordt gekletst,
en leer je beter de curve in te schatten.
koffie gedronken. De activiteiten kunnen
variëren van creatieve bezigheden tot geIn die zin ben ik wel vooruit gegaan. Ik zit
heugenspelletjes, bewegen, de actualiteit
ook op klaverjassen. We spelen in een bebespreken, etc. Wegens groot succes is de
paald system, waardoor je steeds andere
huiskamer binnenkort elke werkdag open.
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mensen leert kennen. Ik verheug me er altijd
op. Het is natuurlijk moeilijk om de mensen
uit huis te krijgen. Maar je moet even over
de drempelangst heen. Veel mensen zijn
afhoudend. Dat begrijp ik wel, maar het is
echt ten onrechte.” Hij verheugt zich vooral
op de keer in de maand dat een echte kok
iets speciaals klaarmaakt. Drie sterren voor
een heel klein prijsje.
Een greep uit het aanbod aan activiteiten
Op ‘t Trionk worden naast computercursussen voor beginners ook cursussen beweging aangeboden, zoals Tai Chi, Stijldansen, er zijn talencursussen en creatieve
cursussen of workshops. Er komen cursussen budgetteren, uitkomen met je geld. En
op de avonden komen er ook cursussen
yoga, aquarelleren, aromatherapie. Kortom,
voor iedereen is er wel wat bij.
Open dag 17 september
Noteer alvast de Open Dag op 17 september in je agenda! De open dag wordt dit jaar
gehouden samen met de buren, zoals: voetbalvereniging GeelWit, BSO Geelwitjes, het
huisdierencentrum en speeltuin Floragaarde.
Maaike le Grand

Trefpunt ‘t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
023-5324261

Van de wijkraad

Herstelplan Voorbos Eindenhout en voormalige Heemtuin
Het Voorbos Eindenhout en ook de
voormalige Heemtuin liggen er slecht
bij.
Inmiddels is de Gemeente in samenwerking met de Adviescommissie Haarlemmerhout (waarin ook onze wijkraad vertegenwoordigd is) een herstelplan aan het
voorbereiden.
Op de tekeningen staan de voorstellen
van de adviescommissie. Het idee is het
gebied een meer open en parkachtig
karakter te geven met duidelijke zichtlijnen en waar het goed toeven is.
Ook zal de verlichting worden verbeterd.
De plannen zullen op korte termijn worden afgerond waarna een inspraakronde
volgt inclusief een voorlichtingsavond
(medio juli). Het geld voor het herstel is
dit jaar beschikbaar en het plan zal in het
najaar uitgevoerd worden.

Koepeltje
De laatste tijd is het Koepeltje, zeker
op de warme (zomer)avonden in gebruik genomen als hangplek.

Houd het netjes!
Op zich prima, maar regelmatig worden
er helaas vernielingen aangebracht en
wordt er veel vuil achtergelaten. Inmiddels houdt zowel de Politie als Handhaving de situatie extra in de gaten. Maar zij
kunnen er niet altijd zijn.
Bel gerust 112
Mocht het zijn dat je daar niet toelaatbare
acties ziet, aarzel dan niet dit bij de politie
te melden. Als spoed vereist is mag je
gerust 112 bellen.

De ondergrondse containers staan
inmiddels al even in onze wijk, maar
nog niet iedereen lijkt te weten wat
er wel of niet ingegooid mag worden.
Daarom nog één keer: de containers
zijn alleen bestemd voor restafval in
huisvuilzakken. Dus niet voor: tuinafval,
puin, grofvuil, etc. En is de container
vol, zet je zakken er dan alsjeblieft niet
naast!
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Van de wijkraad

Onderzoek grasmat Oranjeplein
De grasmat op het Oranjeplein ligt er nog
steeds belabberd bij. Het plein wordt –
gelukkig – intensief door met name de
jeugd in beslag genomen. Enige slijtage
is dus niet vreemd, maar er is meer aan
de hand.
Op verzoek van de wijkraad heeft Spaarnelanden de grasmat en onderlagen laten
onderzoeken. De belangrijkste conclusies
zijn:

 De bodem is geschikt als groeiplaats voor
bomen maar voor gras is de toplaag iets
te schraal;

 De bodem biedt vrij weinig voedingsstoffen;

 De huidige grasmat op het plein is te

kwetsbaar voor het intensieve gebruik;

 Er is nauwelijks bodemleven aangetroffen;
 In de bodem is veel puin aanwezig.
De oorzaak van de ellende is bekend. Het
Oranjeplein is tijdens het rioolproject enkele
jaren geleden langdurig gebruikt als opslagplaats voor bouwmaterialen en puin. Het
terrein is aan het einde van het project niet
goed door de aannemer opgeleverd.
Advies n.a.v. het onderzoek
Door de onderzoeker is het volgende advies
uitgebracht:
“Verbeteren van de bodem door bemesten
(NPK) en compost aanbrengen. - Het aanbrengen van een steviger grassoort - Het
uitzetten van regenwormen. - Beheren van

de grasmat als
speelgras/
sportveld - Puinrapen aan het begin
van het maaiseizoen
of voor elke maaibeurt.
Alternatief voorstel
voor puinrapen
De toplaag, 30 à 40
cm, afgraven, het
puin er uit zeven en
vervolgens mengen
met compost, mest
en regenwormen.
Voordeel: het puinprobleem is opgelost. Nadeel: het
plein is langere tijd
niet toegankelijk.”
Een herhaling
van zetten?
De wijkraad heeft
zo zijn bedenkingen bij het eerste advies.
Vervallen we niet weer in herhaling van zetten? Al eerder zijn soortgelijke pogingen
gedaan, echter zonder resultaat. En het
probleem van puin is niet blijvend opgelost.
Bewoners rondom het plein hebben al eerder veel puin geruimd. Zeker na een vorstperiode wordt het puin omhoog gedrukt, met
gevaar voor spelende kinderen.
Het alternatief heeft als nadeel dat het
Oranjeplein weer voor lange tijd niet te gebruiken is en dit alternatief kost veel geld.

De grasmat ligt er nog steeds belabberd bij ...

Op zoek naar een derde alternatief
Op dit moment wordt er gezocht naar een
derde alternatief waarmee alle bezwaren
opgeheven kunnen worden. Op moment
van drukken van de Kroniek is het resultaat
nog niet bekend.
De wijkraad heeft er bij de Gemeente/
Spaarnelanden op aangedrongen nog dit
groeiseizoen passende maatregelen te treffen.

Bomen inboet

Herstel Vredenhofstraat

Opnieuw inplanten van weggevallen
planten en bomen

De bestrating van de Vredenhofstraat
was ons een doorn in het oog. Tijdens
het rioolproject, alweer enkele jaren geleden, zijn er door zwaar bouwverkeer sporen ontstaan.

Het zal u wellicht al opgevallen zijn maar
Spaarnelanden is al een tijdje bezig om
openbaar groen te herstellen in onze wijk.

Het herstel werd door de Gemeente, in verband met de bezuinigingsrondes, steeds
weer naar achteren geschoven. Na lang
aandringen is het ons gelukt de Vredenhofstraat toch weer op de agenda te krijgen. De
herbestrating zal in het najaar uitgevoerd
worden.

Door organisatorische en financiële redenen was er de nodige achterstand ontstaan
maar men hoopt dit jaar nog het programma af te ronden, zodat we weer piekfijn het
nieuwe jaar in kunnen gaan.

De wijkraad Bosch & Vaart

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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‘Save the Date’ 3 september Burenborrel

Agenda

Nadat de eerste
Burendag in
Bosch & Vaart
vorig jaar een
doorslaand
succes was,
organiseren de
contactpersonen Burenhulp
dit jaar opnieuw een Burenborrel.

Woensdag 15, 22, 29 juli & 5 augustus
Parksessies in de Haarlemmerhout
Zaterdag 3 september ca. 16.30 uur
Bosch & Vaart Burenborrel, in bijna elke
straat.
Zaterdag 17 september
Open dag ‘t Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60 (zie ook pagina 9)
Najaar - Verschijning volgende Kroniek
Kopij aanleveren kan tot begin oktober.

We vieren het dit
jaar niet op de
landelijke Burendag op 24 sepBurendag 2015 was een groot succes, voor herhaling vatbaar dus.
tember. Maar op zaterdag 3
september, omdat de kans
Veertien straten hebben al aangegeven
op mooi weer begin september nu eenmaal
mee te zullen doen. Enkele straten vieren
groter is.
hun burenborrel/straatfeest op een andere
dag, omdat dat al zo gepland was.
Iedereen neemt wat lekkers mee
Het principe is net als vorig jaar; iedereen
Meer informatie volgt t.z.t. via de contactdie komt, neemt zelf wat lekkers en wat te
personen Burenhulp en de gebruikelijke
drinken mee zodat het een gezellig samencommunicatiekanalen van de wijkraad.
zijn wordt.

OPROEP: Zwamsanering
Zoals al gevreesd hebben de nodige huizen in onze buurt zwamvorming onder
de vloer. De kruipruimtes hebben langdurig last gehad van een te hoge grondwaterstand, veroorzaakt door een slecht
functionerend drainagesysteem.
Een aantal gedupeerden wil zich groeperen
om gezamenlijk de gemeente aan te spreken.
Meedoen? Reageer vóór 1 augustus
Wil je ook meedoen, dan kan dat door een
mail te sturen aan Arno Buijs
(arnobuijs@hotmail.com). Vermeld daarbij
in ieder geval de volgende gegevens:

 N.A.W. gegevens
 Telefoonnummer
 Schadebedrag
 Schadeomschrijving
 Wanneer schade is geconstateerd
 Wanneer herstelwerkzaamheden uitgevoerd zijn en door wie.

Jurist gezocht
Ben je jurist en/of ken je een jurist die op
het terrein van aansprakelijkheid specifieke
kennis heeft, laat dat dan ook even weten.
Graag reageren vóór 1 augustus waarna
overleg zal plaatsvinden welke route te bewandelen.

Koffie in HOUT
Elke eerste maandag van de maand in
Restaurant HOUT op de Wagenweg
Maandag 4 juli 12.00 uur
Rondvaart - aan boord t.o. Teylers Museum
Maandag 1 augustus 10.30 uur
Thomas Tichelman - Schimmentheater
Maandag 5 september 10.30 uur
in het Huisdierencentrum
Oosten de Bruijnstraat 64
Daan Hendriks - Hommels en bijen
Maandag 3 oktober 10.30 uur
Frits de Vries - wijkagent
Maandag 7 november 10.30 uur
Anneke Jochemsen - digitalisering en ouder
worden
Maandag 5 december 10.30 uur
Agnes de Waard - Wiskunde is leuk

= advertentie =

ICT MUZERIE
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 ouderwets
informatiebord op het Oranjeplein.

Colofon
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