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Pieter van Empelen en de 
Bosch & Vaart Revue 
In september overleed Pieter van Empelen. 

Pieter was o.a. het muzikale brein achter 

de fameuze cabaretgroep Don Quishocking 

en stond aan de wieg van de Bosch & 

Vaart Revue ’Blijf uit onze wijk’. Hans van 

der Straaten staat stil bij dit  belangrijke 

evenement in de geschiedenis van Bosch 

& Vaart.  

► lees verder op pagina 2  

Van het Gas af 

 

De Kleine Academie 
Bij een klein aantal ingewijden is al bekend 

dat er zich onlangs een klein juweeltje in de 

Bos en Vaart heeft gevestigd, en wel op 

nummer 19 van de Bosch en Vaartstraat! 

Hier is sinds enige tijd de Kleine Academie 

gevestigd, een academie voor kinderen. 

Hier krijgen creativiteit en fantasie de volle 

ruimte.  Maaike le Grand ging er op be-

zoek. 

 

► lees verder op pagina 8 

Op woensdag 1 november organiseerde 

de werkgroep Koningin Duurzaam samen 

met de gemeente Haarlem speciaal voor 

bewoners van Bosch & Vaart en de Konin-

ginnebuurt een informatieavond over alter-

natief energiegebruik en duurzaamheid. 

Maaike le Grand brengt verslag uit van de 

druk bezochte avond.  

► lees verder op pagina 3 

Nieuwe buren  

KERSTZINGEN  
Zondag 24 december  

Middernacht  
Oranjeplein 

NIEUWJAARSBORREL  
Zondag 14 januari  
16.00 - 19.00 uur  

Restaurant HOUT 

====== VAN DE WIJKRAAD ======= 

Het is u vast opgevallen: het afgelopen 

jaar stond er bijna wekelijks een nieuwe 

verhuisauto bij iemand op de stoep en 

was het een komen en gaan van ver-

trouwde gezichten en nieuwe buurtbewo-

ners. Veel meer dan in de jaren ervoor 

worden de huizen weer aangeboden en 

in no-time weer verkocht.  

Zoveel nieuwe mensen in de buurt (het af-

gelopen jaar waren het meer dan veertig 

gezinnen!) is bijna niet bij te houden. Om al 

die nieuwe gezellige families welkom te 

heten èn om ze kennis te laten maken 

met alle bijzondere weetjes en tradities die 

de Bosch & Vaart rijk is, hebben we een 

´welkomstcadeau´ ontwikkeld.  

Bosch & Vaart kalender 

Voor 2018 heeft de wijkraad een echte 

Bosch & Vaart kalender bedacht, waar alle 

weetjes, organisaties, initiatieven, belangrij-

ke data en reminders op staan. Van de 

nieuwjaarsborrel bij Hout tot het kerstzingen 

op het Oranjeplein, van het aanmeldmo-

ment als vrijwilliger voor Koningsdag tot de 

Cultuurlijn, koffieochtenden, het bloemen-

corso en de GFT-bak, we proberen er zo 

veel mogelijk op te zetten.  

 

Zo´n kalender is natuurlijk niet alleen leuk 

als je hier net bent komen wonen, maar 

zeker ook als je hier al jaren resideert. Of 

juist als aandenken als je besluit te verhui-

zen… 

Koop hem op de Nieuwjaarsborrel 

Daarom is de kalender ook te koop: tijdens 

de nieuwjaarsborrel in Hout (zondag 14 

januari 2018!). Onze eerste oplage is be-

perkt, dus snel handelen is geboden!  

Het idee is dat we elk jaar een nieuwe ka-

lender maken, samen met een kunstenaar 

uit onze buurt.  

► lees verder op pagina 10 

Een tipje van de sluier...  
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Pieter van Empelen overleden 

 

Dat was schrikken. Een bericht van John 

Oomkes in het Haarlems Dagblad van  

5 september 2017: “Pieter van Empelen 

(74) overleden”. Ik was Pieter van Empe-

len weliswaar een paar jaar uit het oog 

verloren, maar toch was het schrikken.  

Al jaren geleden had hij Bosch & Vaart ver-

laten voor een huis in de binnenstad van 

Haarlem. Uit de berichten rond zijn dood 

maakte ik op dat hij inmiddels ook Haarlem 

had verlaten en in Amsterdam woonde. 

Muzikale brein van Don Quishocking 

Pieter van Empelen woonde vanaf 1987 

met zijn vrouw Karin Ottenhoff en zoon 

Peer in de Van Hogendorpstraat. Pieter was 

de medeoprichter en het muzikale brein 

geweest van de fameuze cabaretgroep Don 

Quishocking. Maar ook regisseerde Pieter 

de eerste solovoorstelling van Youp van ’t 

Hek. Op het moment dat ik hem leerde ken-

nen was hij al jaren geen lid meer van dit 

gezelschap. 

Cultureel ondernemer 

Pieter had in die tijd een zekere naam en 

faam vanwege zijn activiteiten die je het 

best kunt omschrijven als een culturele on-

dernemer. Hij heeft het Scheepvaartmuse-

um in Rotterdam op poten gezet en een tijd 

lang als directeur geleid. Later is hij betrok-

ken geweest bij het opzetten van het Cobra-

museum in Amstelveen en weer later bij de 

Hermitage in Amsterdam. Henk van Gelder 

schreef in zijn In Memoriam in het NRC 

Handelsblad van zaterdag 9 september 

2017 dat het opmerkelijke van deze pro-

jecten was dat deze allemaal binnen de 

gestelde tijd en beschikbare budget tot 

stand kwamen. Overigens lukte niet alles 

waar Pieter aan begon. Hij heeft ooit de 

gemeente Haarlem zo ver gekregen hem 

een opdracht te geven een projectplan op te 

stellen voor de stichting 

van een Annie M.G. 

Schmidt Huis in Haar-

lem. De zoon van Annie, 

Flip van Duijn, was nauw 

betrokken bij dit plan. 

Het projectplan kwam er 

wel en ligt nog steeds 

ergens op het stadhuis 

in een la, maar het pro-

ject zelf kwam niet van 

de grond vanwege geld-

gebrek.  

Maar Pieter van Empe-

len was ook in Bosch & 

Vaart actief. De eerste keer 

tijdens een Koffieconcert in Sancta Maria op 

zondag 8 oktober 1989. Deze Koffieconcer-

ten hebben jarenlang plaatsgevonden als 

gezamenlijke activiteit van de wijk Bosch & 

Vaart, de school Sancta Maria en het ver-

pleeghuis Zuiderhout. Pieter zong een paar 

zelfgeschreven liedjes uit het repertoire van 

Don Quishocking. Zijn vrouw Karin Otten-

hoff was die zondag ook actief. Karin droeg 

zelfgeschreven gedichten voor. 

Bosch & Vaart Revue ‘Blijf uit onze wijk’ 

Dit optreden was een opstap naar de be-

trokkenheid van Pieter bij de Bosch & Vaart 

Revue “Blijf uit onze wijk” uit 1991. Deze 

wijkmusical die één keer, op zaterdag 24 

november 1990, voor zo’n vierhonderd wijk-

bewoners in de aula van Sancta Maria is 

opgevoerd, droeg nadrukkelijk zijn stempel. 

Deze musical was een belangrijk evene-

ment in de geschiedenis van Bosch & 

Vaart. Het betekende het einde van het 

Vocaal Jonge Heeren Collectief Malle Balle 

en tevens het begin van het Bosch & Vaart 

Koor. Aryan van der Leij, Wim Vogel, Jaap 

Stork en Pieter van Empelen, alle vier toen 

woonachtig in Bosch & Vaart, hebben sa-

men de musical geschreven.  

Komisch en toch maatschappijkritisch 

De musical kende natuurlijk vele hoogte-

punten, zoals het lied “De kelders vol water, 

de balken verrot” van Wim Vogel. De mu-

ziek van dit inmiddels iconische wijklied is 

van Pieter. Voormalige NSB’ers, de pyro-

maan, de bom op de stoep van Paul Witte-

man, 'toen Sancta nog een weiland was' en 

de zegeningen van de Haarlemmerhout 

voor de seksuele ontwikkeling, honden-

poep, de wijkmongool, kinderleed vanwege 

'gescheiden door de Kwakel', drankzucht en 

depressie, de zegetocht van Bertus Bren-

del, het is allemaal ter sprake gekomen. 

Kortom, komisch en toch maatschappijkri-

tisch! Veel teksten van Aryan en iets minder 

van Pieter en Wim. Pieter was de auteur 

van het slotlied van de musical, een rap 

avant la lettre, “Blijf uit onze wijk”(zie kader 

op pagina 3). De samenwerking tussen 

deze vier heren was vruchtbaar maar ver-

liep niet altijd soepel. De heer Vogel lag met 

een afgescheurde achillespees (opgelopen 

tijdens een potje zaalvoetbal) in het zieken-

huis. Hij kon zich de dagen voor de opvoe-

ring slechts met krukken voortbewegen en 

regisseurs Aryan en Pieter waren op de 

zolder van de Bosch en Vaart school tijdens 

de repetities nogal eens aan het redetwis-

ten. Pieter verzorgde de casting en Aryan 

rondde de regie af. En Jaap Stork speelde 

gewoon onverstoorbaar de piano. De titel 

van de Bosch & Vaart Revue luidde “Blijf uit 

onze wijk”. Dit was ook de titel van het door 

Pieter geschreven slotlied. Een jaar na de 

uitvoering van de Bosch & Vaart Revue 

verliet Pieter van Empelen de wijk. Zeker 

vierhonderd Bosch & Vaarters, zij die er op 

die zaterdag 24 november 1990 bij waren in 

Sancta Maria, hebben en houden een 

mooie herinnering aan Pieter. 

Hans van der Straaten 

22 september 2017 

Pieter van Empelen, naam en faam als cultureel ondernemer 

Op het koffieconcert zong Pieter liedjes uit het 

repertoire van Don Quishocking 

Een belangrijk evenement in de geschiedenis 

van Bosch & Vaart 
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Iedereen van het gas af! 
Op 1 november 2017 vond een informa-

tieavond plaats in buurthuis De Baan 

over een onderwerp dat nog lang bespro-

ken zal blijven worden, niet alleen in on-

ze buurten, maar in heel Haarlem, ja zelfs 

heel Nederland. 

Het feit dat Nederland de klimaatdoelstellin-

gen in Parijs heeft ondertekend betekent 

namelijk dat gemeentes zich van overheids-

wege geconfronteerd zien met de eis dat 

rond 2040 niemand meer een gasaanslui-

ting heeft in zijn of haar huis. Waren we in 

de jaren ’60 nog laaiend enthousiast dat er 

gas werd gevonden in Groningen, in de 

jaren ’70 begon het denken om te slaan 

tijdens de energiecrisis, in de jaren ’90 

groeide het milieubewustzijn en leidde tot de 

totstandkoming van buurtcomités als Konin-

gin Duurzaam in de jaren ‘10, de aanschaf 

van zonnepanelen, en nu dus met de doel-

stelling iedereen binnen afzienbare tijd van 

het gas af te helpen. 

Gemeente gaat warmtenetten aanleggen 

Margreet van der Woude, programmamana-

ger Duurzaam schetste de zaal, die tot de 

nok gevuld was, welke stappen de gemeen-

te denkt te zetten in de ko-

mende decennia en wat haar 

motieven zijn. Behalve het 

tekenen van het klimaatak-

koord, is er ook de behoefte 

minder afhankelijk te zijn van 

Rusland, minder CO2 te willen 

uitstoten en ook het lot van 

Groningen speelt een rol. De 

gemeente heeft contact ge-

zocht met een technisch bu-

reau in Delft, en zich laten 

adviseren over de technieken 

die het meeste energie ( en 

geld!) besparen. Het aanleg-

gen van een warmtenet komt 

daarbij als beste oplossing 

uit de bus. Dat wil zeggen: 

buizen in de grond, waar warm water door 

stroomt, met aansluitingen naar alle huizen 

toe. Dit water wordt opgewarmd middels 

restwarmte van industrie als Tata Steel, 

maar vooral ook door boringen in de aarde 

tot 1 a 2 kilometer diepte (geothermie). 

Haarlem heeft gepland drie warmtenetten 

aan te leggen, te beginnen in Schalkwijk, 

waar het gemakkelijker zal zijn collectieve 

voorzieningen aan te leggen, omdat er im-

mers veel flats staan. Elk warmtenet vraagt 

vijf jaar voorbereiding en tien jaar uitvoering. 

Het warmtenet in de Koninginnebuurt is als 

derde aan de beurt, dus voorlopig kunnen 

de bewoners zich beter concentreren op 

isolatie, het onderzoeken van warmtelek-

ken, en bij vervanging van gasfornuis of cv-

ketel zich beraden op alternatieven die niet 

van gas afhankelijk zijn, zoals koken met 

inductie en eventueel een zonneboiler aan-

schaffen. 

Waar haal ik informatie? 

De lezer kan zich voorstellen dat er veel 

vragen rezen bij het massaal aanwezige 

publiek, en dat met name de vraag:” Wie 

gaat dat betalen?” een prangende was. 

Ook voor de gemeente is nog lang niet alles 

duidelijk, de routekaart is nog in ontwikke-

ling.  

“Moeten we allemaal meedoen?” Ja, dat lijkt 

het geval. Hoe pak je dat aan? Wat komt er 

allemaal bij kijken? Gelukkig voor ons Haar-

lemmers is daar al wat meer kijk op, er zijn 

al veel groepen en buurten aan het experi-

menteren, ondernemers hebben groepen 

gevormd waar vragen gesteld kunnen wor-

den, een enkele particulier is zelfs al hele-

maal van het gas af, en wil zijn ervaringen 

delen, zodat anderen daar hun voordeel 

mee kunnen doen. 

Een greep uit de lijst: 

Huizenaanpak is een lokaal samenwer-

kingsverband van ondernemers die kunnen 

adviseren welke stappen de particuliere 

bewoner van huizen als in de Bosch en 

Vaart kan nemen om door isolatie het ener-

gieverbruik met 30% te verminderen. Velen 

hebben een folder in de bus gehad, de web-

site is www.huizenaanpak.nl. 

Wie een energielabelcheck aanvraagt 

krijgt ook stapsgewijs advies welke volgen-

de stappen de meest energiebesparende 

zijn.  

Kennemer Energie is een bedrijf waar je 

zonnepanelen op een ander dak kunt laten 

plaatsen als jezelf geen geschikt dak hebt 

voor zonnepanelen. 

In de Haarlemmer Kweektuin zijn op vrij-

dag mensen van de Gemeente aanwezig 

die vragen kunnen beantwoorden. 

Op de website van de Gemeente Haarlem 

is onder het kopje Duurzaam Verbouwen 

ook veel informatie te vinden. 

 

► lees verder op pagina 4 

                   De zaal was tot de nok gevuld  Foto: de Groene Mug 

Blijf uit onze wijk  

(tekst en muziek: Pieter van Empelen) 

Als de gemeenteraad wakker wordt 

En bedenkt, we hebben woningen tekort 

Wordt er een ambtenaar de wijk inge-

stuurd 

Hoeveel kan er nog bij in deze buurt 

Dempen we eerst de Leidsevaart 

Dat is weer dertig flats op de kaart 

En hoogbouw op het Oranjeplein 

Dat zou een welkome aanvulling zijn 

Voetbalvelden liggen daar verkeerd 

Beter aan ons denken appelleert 

De nieuwbouw van een mooi kantoor 

Daar is vast nog ruimte voor  

Een gemeenteraad, die wakker wordt 

Met voor de kop zo’n reuzebord 

Dat ze wil bouwen in Bosch en Vaart 

Die wordt niet gespaard 

Blijf uit onze buurt 

Monumentenslopers, grachtendempers, 

bomenrooiers 

nieuwe ruimtescheppers, tegen de  

vlakte gooiers 

Blijf uit onze buurt 

Planners van fabrieksgebouwen, en  

kantoorkolossen 

Woningwijk ontvolkers, geldbeleggers,  

sluwe vossen 

Blijf uit onze buurt 

Mijn Heren van B en W 

Die deze stad bestuurt 

Demp liever de Noordzee, maar blijf uit  

onze buurt 

Blijf uit onze buurt 

Blokkendozenbouwers, atmosfeer- 

verstikkers 

Zakenbinken, speculanten, slimme  

centenpikkers 

Blijf uit onze buurt 

Hoge ambtenaren, bankdirecties,  

olieboorders 

Wolkenkrabbereconomen,  

stedenschoonvermoorders 

Blijf uit onze buurt 

Kom niet aan onze straat 

En blijf uit onze buurt 

Wat dan te gronde gaat 

Wordt later weer bezuurd 

Blijf uit onze buurt       

 (O, fijne buurt) 

Die is ons alles waard    

 (O, fijne mensen) 

Zolang het leven duurt    

 (je bent gewaarschuwd) 

Blijf uit onze Bosch en Vaart    

 (je handen thuis) 

BLIJF UIT ONZE BUURT 

http://www.huizenaanpak.nl
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► vervolg van pagina 3 

 

De Groene Mug is een platform met tips en 

ervaringsverhalen om Haarlemmers te helpen 

klimaatneutraal te worden.  

De website www.haarlemduurzaam.nl/

initiatieven toont initiatieven die al in andere 

wijken plaatsvinden, het kan geen kwaad daar 

je licht op te steken. Met name het Ramplaan-

kwartier en het Garenkokerskwartier zijn al 

een aardig eind op streek. 

De website www.hierverwarmt.nl bevat alle 

informatie over wonen zonder aardgas en 

www.verbeteruwhuis.nl tal van tips. 

Voor een overzicht van subsidieregelingen is 

er www.rvo.nl. 

Gasmeter eruit! 

Dat het te doen is, om zoveel stappen te ne-

men dat je uiteindelijk de gasmeter eruit kunt 

gooien liet Sjoerd Andela zien . Middels ener-

gielabel checks voor zijn eigen huis kreeg hij 

steeds aangegeven welke concrete stappen hij 

nu kon zetten. Dan komt het er ook op aan je 

goed in te lezen om te weten wat je nodig 

hebt, een overzicht te maken van de te ver-

wachten kosten en het huis door te laten lich-

ten op warmtelekken. Dit laatste kun je het 

beste doen op een koude dag zonder regen. 

Weten hoe je huis in elkaar steekt, nagaan of 

er subsidieregelingen zijn, en stap voor stap te 

werk gaan: Sjoerd heeft het hele proces in  

veertien jaar doorlopen, de totale kosten wa-

ren 30.000 euro, waarvan 12.000 door subsi-

dies werden gedekt. Zijn huis is nu klimaatneu-

traal. 

Energielekfoto van de wijk 

Marijke Gantvoort, een van de aanjagers van 

Koningin Duurzaam memoreerde het bestaan 

van een fraaie foto van de Koninginnebuurt, 

gemaakt door een drone op een zeer koude 

vroege ochtend in maart, het vroor 13 graden. 

Op de foto is precies te zien wie al wakker zijn, 

wie zijn dak kennelijk grondig heeft geïsoleerd, 

je ziet de wijk als het ware wakker worden. 

Marijke spoorde een ieder aan zich te gaan 

verdiepen in de materie, en benadrukte dat 

een eerste stap is goed te isoleren, om com-

fortabel te wonen. Een tweede stap kan zijn 

installatietechnieken gebaseerd op lage tem-

peratuur vectoren te gebruiken, en tenslotte is 

het verstandig om zoveel mogelijk eigen ener-

gie op te wekken, desnoods op het dak van 

een ander. Tijdens de discussie dook het bi-

zarre detail op dat een Amsterdammer die van 

het gas afgaat 2000 euro toe krijgt, maar de 

Haarlemmer dient 605 euro te betalen om de 

gasmeter te laten verwijderen.. ook hier zal het 

nodige nog over gesteggeld worden! 

Maaike le Grand 

 

De Gemeente organiseert op woensdag  

29 november van 17.00 tot 19.00 uur een ini-

tiatieven café in de Zijlpoort.  

Aanmelden via: initiatieven@haarlem.nl 

http://www.haarlemduurzaam.nl/initiatieven
http://www.haarlemduurzaam.nl/initiatieven
http://www.hierverwarmt.nl
http://www.vebeteruwhuis.nl
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Column BOLLEN! 
Waar veel mensen niet bij stilstaan omdat 

het in onze streek zo vanzelfsprekend is. 

Om in het voorjaar te kunnen genieten van 

kleurige blommen in de kale après-

wintertuin, je deze wel even de grond in 

moet duwen. En dat mag nu. Tot eind de-

cember kun je ze planten. ‘De vorst erover’ 

is behalve voor boerenkool hier ook van 

toepassing voor het beste resultaat. 

Maar eerst wil ik nog even stilstaan bij de 

pracht van de herfst. Deze maanden geeft 

de natuur ons gratis en voor niks een oe en 

aa gevoel van schoonheid. Doorbloeiende 

planten als Asters, Zonnehoed, Guldenroe-

de staan nog dapper hun mannetje/vrouwtje 

en grassen krijgen wiekjes en pluimpjes. 

Door inwerking van scheikundige processen 

in de planten veranderen de kleuren. De 

zaaddozen zorgen voor silhouet, denk daar 

een spinnenweb met dauw, of een lage zon 

die door de bomen (in de Hout) schijnt bij: 

herfstpracht. Ik adviseer altijd om borders en 

beplanting de hele winter intact te laten om 

zodoende te kunnen blijven profiteren van 

het veranderende beeld. Het palet verandert 

langzaam naar warme tinten, alsof wij ons 

eraan kunnen warmen op een gure najaars-

dag. Vaalgele tinten, knalrood blad en bruin 

is tenslotte ook een kleur. Winterklaar ma-

ken doen we eigenlijk niet meer, dat is meer 

voor groot groenbeheer. Als je een gazon 

hebt wel een laat-

ste keer maaien 

en blad weghar-

ken, anders ver-

stikt het gras. Het 

voorjaar begint 

meestal met de 

kleur geel, niet 

voor niks de kleur 

van de zon. Nar-

cissen staan 

straks weer over-

al in de berm 

frisheid uit te stra-

len.  

Eerst een beetje leuk huiswerk doen dus: 

haal als de wiedeweerga een groot aantal 

bollen bij de Hema, bouwmarkt of tuincen-

trum (yes, weér langs de geurkaarsen). Tip: 

koop meteen zo’n handige bollenplanter. 

Leg thuis alle bollen op een berg, en strooi 

een handvol bollen door je border. Plant ze 

daar waar ze neervallen, of waar je wat 

ruimte tussen je vaste (afstervende) planten 

kunt vinden voor een natuurlijk effect. Goed 

diep planten, dan komen ze volgend jaar 

nog eens terug. Wees niet bang voor kleur. 

Wat nu ook kan is een grote plantenbak in 

laagjes planten volgens de lasagne metho-

de: begin met tulpen onderin, daarop 5 cm 

grond, nog een laag late tulpen 

(bloeiperiodes staan op de verpakking) afge-

topt met blauwe druifjes (Muscari). Om de 

bak of pot er niet kaal bij te laten staan, plant 

je er grasjes (Festuca) naast welke de hele 

winter groen blijven. Ik hoop het voorjaar 

veel voortuinen in bollenpracht te zien staan, 

voor liefhebbers staat een excursie naar 

Keukenhof op de agenda!  

Lucie Nijssen 

Mocht je nou een prangende tuinvraag heb-

ben of een onderwerp willen aansnijden over 

het groen in de buurt, laat het ons weten via 

info@lucienijsen.nl www.lucienijsen.nl 

Resultaten grondwaterenquête 
De grondwaterenquête is succesvol ver-

lopen met een response van 25% in 

Bosch & Vaart. Door middel van de en-

quête is de praktijkkennis over water in 

onze wijk in kaart gebracht.  

De enquête is door velen ingevuld waardoor 

de resultaten een goed beeld geven van de 

ervaringen met betrekking tot water op 

straat, in de woning en in de tuin en reeds 

getroffen maatregelen. Deze input is zeer 

waardevol voor het grondwateronderzoek 

dat Wareco in opdracht van de gemeente 

uitvoert. 

Op basis van de enquêteresultaten zal de 

gemeente een selectie maken van een be-

perkt aantal woningen waar een perceelin-

spectie wordt ingepland, waarbij eventuele 

gevolgen van wateroverlast aan de wonin-

gen visueel worden beoordeeld. Daarnaast 

gaat Wareco verder met de grondwater-

standmetingen, een bureaustudie naar uit-

komsten van eerder uitgevoerde onder-

zoeken en het opstellen van een funderings-

database van onze wijk.  

Er worden grondwaterstandmetingen en 

metingen in drainageputten uitgevoerd. De 

metingen zijn gedaan in een vrij droge peri-

ode. Deze droge periode is heel nuttig voor 

een deel van het onderzoek namelijk het 

bepalen van het effect van het inlaten van 

oppervlaktewater zodra de grondwaterstan-

den te ver dreigen uit te zakken. De periode 

is minder geschikt om het effect van 

(langdurige) neerslag in beeld te brengen.  

 Aan het eind van dit jaar verwacht de ge-

meente de eerste conclusies uit het onder-

zoek te kunnen trekken. Mocht zich geen 

natte periode voordoen tot die tijd dan zal 

de meetperiode worden verlengd om een 

natte periode alsnog in beeld te kunnen 

brengen. 

Op de hoogte blijven over dit onderzoek? 

Dat kan via: www.haarlem.nl/

grondwateronderzoek-bosch-en-vaartbuurt/. 

 

Afscheid Lex Wijnbeek  

Op woensdag 18 oktober heeft Lex Wijn-

beek, gebiedsverbinder Haarlem Zuid-

west, na veertig dienstjaren, op een zeer 

druk bezochte receptie afscheid geno-

men van de gemeente Haarlem.  

Lex Rietveld van de wijkraad Bosch & Vaart 

blikte in zijn speech terug op de zeer pretti-

ge en vooral vruchtbare samenwerking. Hij 

memoreerde o.a. Lex’ onvermoeibare in-

spanningen om het gras op het Oranjeplein 

weer groen te krijgen.  

De complete afscheid speech kun je lezen 

op onze website.  
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Buurtgenoten: kunstschilder Sam de Jongh 

Sam in zijn atelier tussen zijn 'modellen'.    Foto: Chris Hoefsmit 
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Aan de rand van onze wijk, bijna tegen 

de Haarlemmerhout aan, woont Sam de 

Jongh (71) aan het Westerhoutpark, sa-

men met echtgenote Ria en katten Miles 

en Peanuts. Hun zoon en dochter wonen 

allang niet meer thuis dus ze hebben het 

hele huis tot hun beschikking voor de 

kunst. Sam (spreek uit als Sem) voor zijn 

schilderijen, op elke wand in huis is 

Sam’s werk te vinden, en beiden voor 

hun muziek. 

 

Kom je oorspronkelijk uit Haarlem? 

Sam: “Ik ben geboren in Eindhoven, maar 

ben op mijn zesde naar Amsterdam en 

daarna naar Zandvoort verhuisd. Tijdens 

mijn tandartsenstudie aan de GU ben ik in 

Haarlem op kamers terechtgekomen. Na 

mijn studie ben ik in dit huis aan het Wester-

houtpark mijn praktijk begonnen. Dit huis is 

van 1905 en viel oorspronkelijk onder de 

gemeente Heemstede. Vanaf 1974 wonen 

Ria en ik er. 

Na vijfentwintig jaar werken als tandarts 

bleek dat ik een allergie had ontwikkeld voor 

acryllaten. Ik kreeg eczeem aan mijn han-

den en ik moest stoppen met mijn praktijk.” 

 

Heel vervelend natuurlijk, maar toen had 

je ineens wel veel vrije tijd. 

“Zeker. Ik had als hobby altijd al tekenen en 

schilderen. Ik heb lessen gevolgd aan de 

Volksuniversiteit en aan de Kunstacademie 

Haarlem in de Kleine Houtstraat, maar dan 

kom je niet verder voor je gevoel. Dus toen 

ben ik naar de Wackers Academie overge-

stapt voor een dagopleiding. Vijf jaar lang 

volgde ik daar drie dagen per week lessen. 

Het is een serieuze, klassieke opleiding, 

heel anders dan bijvoorbeeld de Rietveld 

Academie. Daar gaat het meer om het idee, 

het concept. Op de Wackers Academie leer 

je echt tekenen en schilderen. De eerste 

twee jaar mocht je naast de kunstgeschie-

denislessen enzo alleen maar tekenen. 

Vooral veel stillevens, maar ook model en 

landschap. Pas na twee jaar ga je schil-

deren.” 

 

De techniek is dus belangrijk voor je. 

“Ja, ik vind het leuk om in een museum te 

kijken hoe het is gedaan, hoe een schilderij 

is opgebouwd. Bovendien wil ik in een mu-

seum niet eerst op een kaartje dat ernaast 

hangt moeten lezen waar een kunstwerk 

over gaat. Dat kan nooit de bedoeling zijn 

van kunst, althans dat is mijn idee. Een 

kunstwerk moet gewoon voor zichzelf spre-

ken, het moet mij echt iets doen. Het hoeft 

niet per se figuratief te zijn, al gaat mijn 

voorkeur daar wel naar uit. Maar met de 

superrealisten bijvoorbeeld heb ik niets. 

Knap geschilderd, maar het doet me niets. 

Ik vind het leuk als het afwijkt, als het ab-

stracter is. Je moet altijd kunnen zien dat 

het een doek is met verf erop. Fotorealisme 

lijkt mij té veel op een foto.” 

 

Heb je een voorkeur voor de onderwer-

pen die je schildert? 

“Ik schilder graag model, dat vind ik het 

leukste. Vaak naakt, maar dat hoeft niet. 

Een onderjurk, een mooie doek, het kan 

allemaal. Het zijn meestal vrouwen, soms 

ook mannen. Uiteindelijk gaat het me om de 

persoonlijkheid, het gezicht, de verscheiden-

heid van mensen. Zelfs mensen die niet 

echt mooi zijn, gaan iets moois uitstralen als 

je met ze praat en werkt. Dat raakt me, dat 

vind ik het leuke van mensen schilderen.” 

 

Met welke materialen werk je het liefst? 

“Af en toe werk ik wel op olieverfpapier of 

met acryl, maar ik schilder hoofdzakelijk met 

olieverf op doek. Ik vind het nadeel van acryl 

dat de kleuren vaak erg hard worden, dat 

heb je met olieverf niet.” 

 

Waar vind je je modellen? 

“Op donderdagavond teken ik bij De Acht in 

de Waag. Dat zijn veel korte poses, dan kun 

je niet schilderen. Op maandagavond orga-

niseer ik daarom zelf modelsessies speciaal 

voor schilders, met één lange stand. Ik vind 

de modellen, vaak danseressen, via Dance 

in Art, een dansopleiding in Haarlem. Op 

maandag hebben we ook veel meer de 

ruimte, we zijn met maximaal acht mensen. 

Daar maak ik dan de basis, de compositie 

en ik maak altijd een foto van de geposeer-

de stand. Thuis ga ik er dan op door. De 

compositie vind ik het belangrijkste, die 

moet goed zijn. Dat is wat je aandacht trekt. 

Ik houd me helemaal niet aan de oorspron-

kelijke kleuren, die bedenk ik zelf. Ik ben er 

thuis nog een hele tijd aan bezig. Dat doe ik 

in de vroegere praktijkruimte, die gebruik ik 

nu als atelier. Het is een heerlijke plek om te 

werken. En in het kamertje van de assisten-

te heb ik een opslagruimte waar de schilde-

rijen in een groot rek staan en mijn vele sta-

pels tekeningen in een ladekast opgeborgen 

kunnen worden.” 

 

Exposeer je wel eens? 

“Ik doe mee aan de Vijfhoek-kunstroute en 

Koningin tussen de Schuifdeuren en ik heb 

geëxposeerd op Beeckenstein. In 2016 heb 

ik deelgenomen aan een expositie in Muse-

um de Fundatie in Zwolle. Uit 3500 inzen-

dingen waren twintig genomineerden geko-

zen die er mochten tentoonstellen. Mijn 

schilderij hing naast dat van kunstenaar 

Sam Drukker, iemand wiens werk ik bewon-

der en van wie ik ook les heb gehad. Ik vond 

het een hele eer. Dat was ook een schilderij 

(zie afbeelding) waarbij ik erg gelet heb op 

de compositie. De diagonale lijnen zijn hier 

heel belangrijk.”  

 

Ik begreep dat filosofie ook je interesse 

heeft. 

“Ik zit in een filosofisch clubje. Het is ont-

staan vanuit een filosofiegroep van Elmer 

Hoopman. Dat stopte en ik ben als enige 

man met zes vrouwen verder gegaan. We 

lezen boeken met een filosofische kant en 

daar komen gesprekken uit voort. We ko-

men eens in de zes weken bij elkaar. Het 

hangt erg van het boek af dat we lezen of 

het leuk is. ’Onderwerping’ van Michel 

Houellebecq bijvoorbeeld vond ik heel inte-

ressant vanwege het actuele maatschappe-

lijke thema, de islam in onze westerse sa-

menleving.“ 

 

En de muziek, waar je vrouw Ria druk 

mee is, in hoeverre ben jij daar bij betrok-

ken? 

“De laatste twee jaar zingen wij samen in 

het koor Finche Dura. We oefenen altijd bij 

ons op zolder. Het is er nog niet van geko-

men, maar het zou leuk zijn om met het koor 

de volgende keer mee te doen aan de 

Bosch & Vaart Cultuurlijn.  

Ik heb ook saxofoon gespeeld, voornamelijk 

jazz, maar dat is nu verwaterd door andere 

bezigheden. Elke vrijdag ging ik naar een 

improvisatieworkshop in de Egelantier. Dat 

heb ik jaren gedaan. Ik heb mijn hele leven 

naar jazz geluisterd en ook nu nog fluit ik 

altijd als ik jazzmuziek hoor mijn eigen im-

provisatie mee.  

Afgelopen zomer hebben Ria en ik meege-

daan aan een jazzworkshop zang bij Buiten-

kunst in Elburg, met als thema Sarah Vaug-

han. Er is daar ook een theater waar je ’s 

avonds optredens hebt van wat iedereen 

overdag heeft geleerd. Heel leuk om te 

doen, dat plezier is het belangrijkste.” 

 
Ellen van Mol 

 

Mocht je meer willen zien van het werk van 

Sam de Jongh kijk dan op zijn website  

samdejongh.nl  

 

Sam zou ook best portretten in 

opdracht willen maken. 

Olie op canvas Maroufle Raquel 2014 



8 

“Dit huis heeft kindervoetjes nodig.” 
De Kleine Academie in Bosch & Vaart 

Bij een klein aantal ingewijden is al be-

kend dat er zich onlangs een klein ju-

weeltje in Bos & Vaart heeft gevestigd, 

en wel op nummer 19 van de Bosch en 

Vaartstraat!  

Je ziet het al als je door het raam naar bin-

nen kijkt: een mooie ruime tekentafel, met 

overal kleurpotloden, bouwseltjes, fijne pen-

tekeningen als stripverhalen op de muren, 

kartonnen doosjes die bij nadere inspectie 

compleet ingerichte ruimtetjes blijken te 

bevatten: hier krijgt de fantasie en de creati-

viteit alle ruimte. Op een herfstige morgen 

spreek ik Pijke en Maartje, twee jonge afge-

studeerden van de Academie voor beelden-

de vorming in Amsterdam. Ze leerden elkaar 

daar kennen, en raakten verliefd. Niet alleen 

op elkaar, maar ook op de stimulerende 

omgeving van de academie, waar studenten 

met alle technieken vertrouwd werden ge-

maakt: houtbewerking, metaalbewerking, 

fotografie, media, film, druktechnieken, lino 

snijden en natuurlijk tekenen en schilderen.  

Een academie voor de kleintjes 

Ze begonnen in Amsterdam met het creëren 

van een academie voor kinderen, van 4 tot 

14 jaar, belandden toen in Haarlem waar ze 

een piepkleine ruimte tot hun beschikking 

hadden bij de Schouwburg. Via een van hun 

leerlingen werd het contact gelegd met de 

eigenaren van het monumentale pand aan 

de Bos en Vaartstraat waar ze nu de bega-

ne grond kunnen huren, zolang de eigena-

ren in het buitenland verblijven. Maartje:  

“De eigenares had ooit het idee om in het 

huis een balletschool te openen, en omdat 

in het huis heel veel oude karakteristieke 

details bewaard zijn gebleven, zoals een 

kapstok voor twintig kinderjasjes, vond zij 

het heel erg kloppen. Ze zei: dit huis heeft 

rondtrippelende kindervoetjes nodig.” 

Kindervoetjes komen er, het succes spreekt 

zich rond. De wachtlijsten van tachtig kin-

deren die ze bij de Schouwburg nog had-

den, hebben ze nu weten weg te werken 

doordat ze op de begane grond twee pretti-

ge ruimtes hebben, en inmiddels met vijf 

docenten zijn. 

Er zijn groepen voor 4 tot 7 jarigen, en voor 

8 tot 14 jarigen, elke groep telt maximaal 

tien kinderen. Een cursus beslaat tien op-

eenvolgende lessen en kost 150 euro. Daar-

na is verlenging met weer tien lessen moge-

lijk. 

Pijke vertelt enthousiast over hun academie 

voor de kleintjes: “Het leuke aan een acade-

mie is dat het een plek is waar mogelijkhe-

den zijn. Er zijn hier inspirerende kunste-

naarsmaterialen, we hebben boeken met 

prachtige platen in de kast om dingen die ter 

sprake komen op te zoeken, er worden ver-

halen verteld, we zorgen voor een veilige en 

warme sfeer, waarin creativiteit kan bloei-

en.” 

Lang en geduldig leren kijken 

Maartje: “Ik krijg soms kinderen die op 

school een stempel hebben gekregen, door-

dat ze niet mee kunnen met het tempo, of 

omdat ze veel meer in beelden denken dan 

anderen. Op school moet iedereen hetzelfde 

werkstukje maken, hier hoeft dat niet. Soms 

krijgen we kinderen die moeite hebben zich 

te focussen, omdat ze moeten bijkomen van 

de snelle wereld met veel prikkels waarin ze 

nu leven. Hier leren ze een nieuwe vaardig-

heid: lang en geduldig kijken naar bijvoor-

beeld een bloem. Dan zijn er ouders die 

zeggen: ze zijn zo rustig als ze bij jullie ge-

weest zijn!” 

Pijke: “Aan sommige kinderen merk je dat 

ze behoefte hebben aan rust. We bieden ze 

een reeks van tien lessen, en daarna kun-

nen ze weer verlengen met een nieuwe 

reeks. Heel veel kinderen doen dat, en dan 

leer je ze heel goed kennen. Ze leren elkaar 

goed kennen, en die situatie biedt ons de 

gelegenheid ze op maat uit te dagen, met 

iets speciaals voor dat ene kind.” 

Het creatieve proces omvat ook fouten 

durven maken 

Maartje: “Soms is er een les dat er geen 

concreet eindproduct uit hun vingers komt. 

Dan heeft zo’n kind veel geluisterd, zitten 

frutselen om iets uit te proberen. Het crea-

tieve proces gaat ook met frustraties ge-

paard, met het leren omgaan met je emoties 

en vooral het durven maken van fouten. “  

Pijke: “Wat fijn is aan het hebben van een 

eigen kunstacademie is dat we de sfeer die 

er was tijdens onze studie kunnen reprodu-

ceren en zelf de baas zijn over de lesin-

houd.” 

Het succes van de huidige academie doet 

Maartje en Pijke al dromen over cursussen 

voor middelbare scholieren, volwassenen, 

en ouders en hun peuters.  

► vervolg op pagina 9 

         Een veilige en warme sfeer, waarin creativiteit kan bloeien                    Foto: De Kleine Academie 

Boeken met prachtige platen.  

Foto: De Kleine Academie 
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► vervolg van pagina 8 

Dat laatste gaat gebeuren: op 21 november 

start er een groep voor ouders en hun peu-

ters van 2 tot 4, en daarbij gaat het vooral 

om zintuigen. Voelen en experimenteren 

met klei, en niet noodzakelijk om het maken 

van iets moois! 

Hun droom is een groot pand te vinden, 

waar ze blijvend kunnen werken en wonen 

en waar al deze lessen gerealiseerd kunnen 

worden. Tot slot laten ze een stopmotion 

filmpje zien, waarin werk van leerlingen te 

zien is, o.a. een popje gemaakt van een 

hazelnoot. De maakster zal verrast zijn te 

zien welke rol haar popje blijkt te spelen! 

Het filmpje kun je bekijken op onze website 

boschenvaart.nl.  

Maaike le Grand 

De Kleine Academie 

Bosch en Vaartstraat 19 

www.dekleineacademie.com 

facebook.com/dekleineacademie 

Lieven de Key penning 
voor Eindenhout? 
We zijn er trots op dat de Adviescommis-

sie Haarlemmerhout een nominatie in de 

wacht heeft weten te slepen voor het re-

novatieproject Voorbos en Heemtuin Ein-

denhout.  

De penning wordt door de gemeente Haar-

lem jaarlijks uitgereikt aan een persoon of 

organisatie die zich verdienstelijk heeft ge-

maakt op het gebied van monumentenzorg, 

architectuur of stedenbouw.  

De wijkraad Bosch & Vaart wordt in de Ad-

viescommissie vertegenwoordigd door Lex 

Rietveld en is daarmee nauw betrokken ge-

weest bij het project.  Op het moment van 

schrijven is het stemmen nog in volle gang. 

Iedereen in Bosch & Vaart heeft natuurlijk 

gestemd?! We hopen dan ook op een mooi 

resultaat! 

Van de wijkraad 

Lex Rietveld van de wijkraad en tevens lid van de Advies-

commissie Haarlemmerhout, leidt de jury rond.  

Ze waren enthousiast! 

Zie de website voor de pdf van de poster.  

Ze zijn zo rustig als ze bij jullie geweest zijn!  Foto: De Kleine Academie 
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Van de wijkraad 

► vervolg van pagina 1 

De kunstenaar krijgt helemaal de vrije hand 

om zijn of haar visie op de buurt te laten 

zien.  Zo is er elk jaar een hele andere ka-

lender, door een andere kunstenaar en wor-

den het echte collectors items.  

Willemien Ebbinge is de 

eerste die het aandurft om 

haar blik op de buurt te verta-

len in een kalender.  Wille-

mien, die met haar man en 

drie zonen woont op de Prin-

sessekade, was dit jaar te 

zien op de Cultuurlijn met 

haar collectie Wildemannen. 

Daarnaast maakt zij met  

Label of the Elements© 

prachtige posters en kaarten die als ‘smart 

souvenirs’ worden verkocht. Wij zijn super-

trots dat Willemien de allereerste kalender 

ontwerpt en kunnen dan ook niet wachten 

om het resultaat te zien… 

We kunnen wel alvast een tipje van de sluier 

oplichten: het wordt een kleurrijk palet dat 

alle facetten van de buurt in een prachtig 

licht zet!  

Heb je nog belangrijke data die niet mogen 

ontbreken op de eerste Bosch&Vaart kalen-

der? Laat het ons dan voor 1 december 

weten.  

Er is een Burenhulp Kook-

boek. Feitelijk een zeer 

complete handleiding om 

een netwerk Burenhulp op 

te zetten, geschreven door 

Margo van den Berg.  

Dit ‘kookboek’ leest gemak-

kelijk en is voor iedereen die 

meer contact wil in de straat. Je leest over 

de ingrediënten – de handvatten – waar-

mee je Burenhulp start, blijft doen en leven-

dig houdt. Net als bij een recept kun je iets 

toevoegen of juist weglaten, want elke 

straat is weer anders. 

Bosch & Vaart stond aan de wieg van het 

project Burenhulp en er is inmiddels een 

uitgebreid netwerk van contactpersonen in 

de buurt. Burenhulp Bosch & Vaart zoekt 

nog contactpersonen voor de volgende 

straten: Boekenrodestraat / Bos en Vaart-

straat / Spruitenbosstraat /Vredenhofstraat 

Wagenweg. 

Geïnteresseerden zijn altijd welkom om 

vrijblijvend bij een overleg Burenhulp te 

komen kijken.  

Meer informatie bij Laura Doggenaar.  

06-50873608 / lau-

ra.doggenaar@kpnmail.nl 

Burenhulp 

Donderdag 7 december is het Nationale 

Vrijwilligersdag. De dag waarop organi-

saties hun vrijwilligers extra in het zon-

netje zetten. 

En dat is volkomen terecht vindt ook Linda 

van der Sluis, directeur van de Vrijwilligers-

centrale Haarlem. ‘Bijna de helft van alle 

Haarlemmers (47%) doet wel eens vrijwilli-

gerswerk. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar 

voor de Haarlemse samenleving. Vrijwil-

ligers zijn in alle wijken en buurten van 

Haarlem actief met z’n allen maken die on-

ze stad echt een beetje mooier! 

Ook voor vrijwilligers zelf levert vrijwilligers-

werk veel op. Voldoening uiteraard, het 

plezier om iets voor een ander te beteke-

nen, maar ook nieuwe sociale contacten, 

werkervaring, structuur. Het is een waarde-

volle toevoeging op het cv en vormt af en 

toe zelfs een opstapje naar betaald werk.  

Vrijwilligerswerk in de wijken 

Vrijwilligerswerk is er altijd en voor ieder-

een. De meeste vrijwilligers vinden het pret-

tig om in hun eigen wijk actief te zijn. Daar-

om zijn de vrijwilligersvacatures in Vacatu-

rebank van de Vrijwilligerscentrale naar wijk 

ingedeeld. Zo kan je als je naar een leuke 

functie zoekt, direct checken of je dit in je 

eigen wijk kunt doen. Op loopafstand of per 

fiets!    

Ook in Bosch & Vaart kunnen we niet zon-

der de hulp van de vele actieve vrijwilligers 

bij Koningsdag, de Cultuurlijn, Burenhulp, 

etc. We maken dan ook graag van de gele-

genheid gebruik om te zeggen: ‘Vrijwilligers 

bedankt!’ 

Vrijwilligers bedankt! 
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Van de wijkraad 

Jouko Huismans: voorzitter 

jouko.huismans@boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 

vic.vanderbroek@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, web-

site, digitale nieuwsbrief 

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

 

 

Douwe van Keulen: penningmeester 

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lo-

pende projecten 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie, sponsoring 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Postbus 3237 

2001 DE Haarlem 

info@boschenvaart.nl 

redactie@boschenvaart.nl 

webredactie@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 

De wijkraad Bosch & Vaart 

Motie “Vrachtverkeer veilig op de weg”  
Het is al weer drie jaar geleden dat de 

Partij van de Arbeid, ChristenUnie en OP 

Haarlem een motie ingediend hebben 

met het verzoek zwaar verkeer op de rou-

te Wagenweg/Schouwtjesbrug te weren. 

Naar aanleiding van deze motie is aan de 

werkgroep Schouwtjeslaan - waarin onze 

wijkraad en de wijkraad Koninginnenbuurt 

vertegenwoordigd zijn – toegezegd dat naar 

oplossingen gezocht zullen worden. Tot nu 

toe nog zonder enig resultaat. In oktober 

dreigde de motie van tafel gehaald te wor-

den. Door een gezamenlijke bliksemactie 

van de beide wijkraden is dat voorkomen en 

heeft de Gemeentelijke afdeling verkeer de 

opdracht gekregen om in overleg met de 

werkgroep Schouwtjeslaan een voorstel 

voor het weren van (doorgaand) zwaar 

vrachtverkeer uit te werken. 

Het eerste oriënterend overleg heeft inmid-

dels plaatsgevonden en de piketpaaltjes zijn 

gezet. 

Wordt vervolgd! 

Oeps! 
Tijdens de eerste najaarsstorm dit jaar zijn 

er helaas enkele bomen gesneuveld in de 

Haarlemmerhout. Twee bewoners uit onze 

wijk zijn bij het uitlaten van hun honden 

ternauwernood aan een catastrofe ont-

snapt. 

Dus les 1: ga bij zeer harde wind/

windvlagen en storm niet de Hout in! Oplet-

tendheid de dagen daarna is geboden, er 

kunnen altijd nog een paar loszittende tak-

ken naar beneden komen. 

Bomen inboet 
In de loop der 

tijd zijn er in de 

straten van 

onze wijk de 

nodige bomen 

gesneuveld. 

Voor de ver-

vanging heeft 

de Gemeente/

Spaarnelan-

den een zgn. 

inboetpro-

gramma opge-

steld. Maar de 

realisatie daar-

van wil nog niet zo vlotten. Om de Gemeen-

te/Spaarnelanden aan te sporen is het van 

belang meldingen door te geven.  

De wijkraad wil dat graag coördineren. Als u 

een boom/bomen mist in uw straat meld dat 

dan even op lex.rietveld@boschenvaart.nl 

met vermelding van locatie (straat, huis-

nummer). Een foto helpt ook, maar is niet 

noodzakelijk. 

WhatsApp buurtpreventie 
Iets voor Bosch & Vaart? 

Veel straten in hebben het al, een whats-

app groep waar je met elkaar snel kan 

overleggen over een verloren trui, een 

straat bbq of kan melden dat je zoon zijn 

eindexamen heeft gehaald (of juist niet!). 

Best handig, maar er is nog meer moge-

lijk.  

Sinds juni 2015 is er ook WhatsApp buurt-

preventie, geregistreerd als Stichting WABP. 

Meer dan 7500 WhatsApp Buurtpreven-

tie groepen, met één of meerdere beheer-

ders, hebben zich hier inmiddels geregi-

streerd. Het is een zogenaamde alarm app-

groep, waar buren elkaar snel op de hoogte 

kunnen houden van alarmerende situaties 

zoals een inbraak of een verdacht persoon. 

Omdat het gemonitord wordt door een be-

drijf kunnen bij onraad ook andere aangren-

zende buurten gealarmeerd worden. Boven-

dien wordt er in geval van overmatig spam 

door berichten die niets met veiligheid te 

maken hebben, ingegrepen. Geen loos 

alarm dus! 

De wijkraad is benieuwd of er voor deze 

vorm van buurtpreventie interesse is. En of 

er al mensen zijn die ervaring hebben met 

dit systeem. Bij voldoende animo kan de 

wijkraad een abonnement nemen en kan de 

hele buurt hieraan meedoen. Dat is verder 

kosteloos. De wijkraad betaalt €10,- per 

maand administratiekosten.  

Dus: weet je hier al meer over òf wil je er 

juist meer over weten? Laat het ons weten, 

dan gaan we een bijeenkomst hierover orga-

niseren. Stuur een mail aan  

frederike.vanurk@boschenvaart.nl. 

Bosch & Vaart zoekt  sponsors 
De wijkraad Bosch & Vaart bestaat vooral 

dankzij de jaarlijkse bijdragen van haar 

sponsors. Ook voor het komend jaar zijn we 

weer op zoek naar organisaties die ons wil-

len steunen. Dat geldt niet alleen voor de 

activiteiten van de wijkraad maar ook voor 

evenementen zoals Koningsdag, de Cultuur-

lijn andere initiatieven die onze buurt kent.  

Meer informatie of interesse? 

Wil je je bereik in de Bosch & Vaart vergro-

ten? Draag je onze buurt een warm hart 

toe? Neem dan contact op met Frederike 

van Urk of Douwe van Keulen. We laten je 

graag zien wat de mogelijkheden zijn. 

 

mailto:Lexrietveld@boschenvaart.nl
mailto:frederike.vanurk@boschenvaart.nl


12 

 

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, Frederike van Urk, Maaike Le Grand en Ellen van Mol. Advertentiewerving: Frederike van Urk.  

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

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

Agenda 
Donderdag 7 december 

Nationale vrijwilligersdag 

Zondag 24 december middernacht 

Kerstzingen op het Oranjeplein 

Zondag 14 januari 16.00 - 19.00 uur  

Nieuwsjaarsborrel in Restaurant HOUT 

Donderdag 15 maart 20.00 tot 22.00 uur 

Jaarbijeenkomst Wijkraad Bosch & Vaart in 

de bovenzaal van Restaurant HOUT (meer 

informatie in het Kroniekje van februari) 

Voorjaar verschijning volgende Kroniek 

Kopij aanleveren tot half maart  

 

Koffie in HOUT 

Elke eerste maandag van de maand in 

Restaurant HOUT op de Wagenweg 

Maandag 4 december 10.30 uur 

Sybren Welbedacht - DNA 

In januari is er geen Koffie in Hout 

Maandag 5 februari 10.30 uur  

Joost van Erp - gezelschapsdieren 

Maandag 5 maart  10.30 uur 

Barbla Tanner - molenaar van de Adriaan 

 
GEZOCHT 

Straatvertegenwoordiger voor de 
Berkenrodestraat 

Voor de verspreiding van de Kroniek 

(ongeveer 4x per jaar) maken we gebruik 

van een heel netwerk van straatvertegen-

woordigers in de buurt.  

We zijn op zoek naar een nieuwe straatver-

tegenwoordiger voor de Berkenrodestraat. 

Aanmelden via info@boschenvaart.nl.  

Actuele informatie 
Houd de website boschenvaart.nl in de ga-

ten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

@boschenvaart 

Of meld je aan voor onze digitale nieuws-

brief (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. 

= advertentie = 

 

Computerhulp in de buurt 

Heeft uw printer een eigen wil? Werkt uw 

email niet? Slecht Wifi bereik thuis? Com-

puter traag? Ik heet Olivier, en los al jaren 

alle mogelijke ICT problemen op voor men-

sen in de buurt. Reparatie en installatie 

van al uw apparatuur voor maar € 12 per 

uur. Ik geef ook aankoopadvies en les & 

uitleg over het gebruik van alle apparaten. 

Website laten maken?  
Wilt u al een tijd een website, maar geen 

fortuin uitgeven? Ik bouw ook websites 

voor een lage prijs. 

ictmuzerie@gmail.com 

06 -19 949 010  

Van de wijkraad 

Nieuwjaarsborrel zondag 14 januari 
Op zondag 14 januari organiseert de 

wijkraad de jaarlijkse Bosch & Vaart 

Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout.  

Kom gezellig samen met je buren een borrel 

drinken om het nieuwe jaar in te luiden. Na-

mens de wijkraad krijgt iedereen twee gratis 

consumpties aangeboden.  

(Kleine) kinderen geen bezwaar! 

De wijkraad zorgt voor oppas. Er worden 

films vertoond. En van Hout krijgen ze ook 

nog eens een lekker bordje pasta voorge-

schoteld. (Jonge) ou-

ders kunnen dus ook 

eventjes ongestoord 

van de borrel genieten 

Ben je nieuw in de 

wijk? Dan is dit je kans 

om al die leuke men-

sen die hier in de buurt 

wonen te leren kennen en de beste tips over 

Bosch & Vaart en Haarlem uit eerste hand 

te horen. Bovendien verkopen we de nieu-

we unieke Bosch & Vaart kalender.  

Graag tot zondag 14 januari! 

Kerstzingen  
Het samen zin-

gen in de kerst-

nacht wordt 

steeds populair-

der. Sinds jaar 

en dag hebben 

wij in Bosch & 

Vaart al een kleinschalig, sfeervol sa-

menzijn rond het Oranjeplein. 

Op zondag 24 december om middernacht 

staat de warme glühwein klaar om de kelen 

te smeren en voor tekstboekjes wordt ook 

gezorgd. Neem een lichtje mee en kom 

gezellig met je familie en buren naar buiten 

voor dit toverachtige evenementje! Mis-

schien is het Bosch & Vaart koor dit jaar 

ook weer van de partij. 

Ook in Bosch & Vaart waren er in veel stra-

ten weer straatfeesten op Burendag met 

BBQ’s en soms zelfs een boottochtje. Bu-

rendag is elk jaar op de 4e zaterdag in sep-

tember in 2018 is dat op 22 september.  

Burendag 


