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Koningsdag rond het Oranjeplein
Vrijdag 27 april is het weer zover

Veertig jaar wijkraad
Bosch & Vaart
Op 14 december 1978 werd de wijkraad
Bosch & Vaart opgericht. Hans van der
Straaten schijnt in deze Kroniek zijn licht op
de eerste jaren na de oprichting. In de volgende Kronieken van dit jaar komt de rest
van de, soms roerige, geschiedenis aan
bod.
► lees verder op pagina 2

Cultuurlijn
Zondag 3 juni is alweer de 19e Cultuurlijn
Bosch & Vaart. Naast de gebruikelijke
activiteiten tijdens de Cultuurlijn is ook
Lyceum Sancta Maria deze keer van de
partij.
► lees verder op pagina 3

Koningsdag 2017 staat vast ook bij jou in
het geheugen gegrift! Of wellicht ben je
afgelopen jaar verhuisd naar de Bosch &
Vaart buurt en wordt komende Koningsdag een leuke manier om je nieuwe wijk
beter te leren kennen.
Het Oranje Comité is dit jaar ook vernieuwd.
Met nieuwe man- en vrouwkracht zijn we al
druk bezig met de voorbereidingen. Maar
om de dag weer tot een succesvol festijn te
maken, is ook dringend jouw hulp nodig.
Meld je aan als vrijwilliger
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 ongeveer 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.
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 activi-

teiten. Uiteraard zal ook de fanfare langskomen en zullen de Koning en Koningin ons
vereren met een bezoek.
Het programma is ongeveer als volgt:
Vrijmarkt : ’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 mee doet aan de
vrijmarkt, gebruik dan krijt in plaats van tape
om je winkeltje af te bakenen. Dit werkt ook
heel goed. Dat tape (vooral van papier) blijkt
heel moeilijk te verwijderen. En de ervaring
is dat deze tape na maanden nog steeds op
straat te zien is.
Wie heeft de beste act?
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.

LTC Eindenhout
Aan de rand van de Bosch en Vaart, tegen
de Hout en Eindenhout aan ligt een bijzondere tennisclub met een lange geschiedenis. Het geheim van deze bloeiende club?
Maaike le Grand ging op bezoek bij
bestuursvoorzitter Arjen Schouten
► lees verder op pagina 8
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Wijkraad Bosch & Vaart bijna veertig jaar
Een oproep in het blaadje van de speeltuinvereniging “Bosch en Vaart” van
november 1978 met de titel
“OPRICHTING WIJKRAAD BOSCH EN
VAART” brengt op woensdag 29 november 1978 een dertigtal inwoners van
Bosch en Vaart (vooral afkomstig uit de
Westerhoutstraat) op de been in een
zaaltje in de Westerhoutstraat 30.

Aanleiding was in de eerste plaats de wens
om de verkeersveiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door de aanleg van vluchtheuvels
en verkeersdrempels. Een bewoonster van
de Eindenhoutstraat was nog maar kort
daarvoor bij het oversteken van de Wagenweg aangereden en om het leven gekomen.
De Wagenweg was in die tijd een zeer brede weg zonder vrij liggende fietspaden en
zonder vluchtheuvels. Bovendien wilden de
initiatiefnemers voorkomen dat de gemeente in de toekomst toestemming tot bouwactiviteiten zou verlenen zonder de buurt daarvan in kennis te stellen. De uitbreiding van
bedrijven in de Berkenrodestraat 5/7 en in
de Zomerluststraat 4 (Datawell) hadden
voor de nodige onrust in de wijk gezorgd.
Geen grote problemen
Tijdens de bijeenkomst in de Westerhoutstraat werd besloten alle buurtbewoners (en
niet alleen leden van de speeltuinvereniging) uit te nodigen voor een oprichtingsvergadering op donderdag 14 december 1978
in de aula van Sancta Maria. In het Haarlems Dagblad van woensdag 13 december
1978 wordt deze oprichtingsvergadering
uitgebreid aangekondigd onder andere middels een interview met twee initiatiefnemers, Frederik Parmentier en Frans Pasman. In dit interview geven deze heren toe
dat het Bosch en Vaartkwartier geen grote
problemen heeft. Op het lijstje onderwerpen
komen uitsluitend standaardzaken voor
zoals het behoud van het groen, bevorderen van de verkeersveiligheid, bejaardenhulp, meer inspraak en inzicht in bestemmingsplannen, kinderspeelplaatsen. Geen
onderwerpen, concludeert de journalist van
het Haarlems Dagblad, om je over op te
winden en Parmentier en Pasman geven
dat ook ruiterlijk toe. Maar, voor de buurt
belangrijk genoeg om er aandacht aan te
besteden.

De wijkkranten van bulletin
tot mededeelingenblad
Bulletin Bosch en Vaart, nummer 1, dat begin december
1978 in de hele wijk wordt verspreid kan beschouwd worden
als de eerste wijkkrant van
deze initiatiefgroep. Het is zeker niet de eerste Bosch en
Vaart wijkkrant omdat in
de periode
1945-1955 ook een wijkkrant heeft bestaan als
orgaan van de Vereniging
Bosch en Vaart, dat overigens door de hele wijk
werd verspreid. Het eerste
Bulletin Bosch en Vaart
bevat de oproep aan alle
“werkelijke” bewoners van
Bosch en Vaart de oprichtingsvergadering
van een buurtraad bij te wonen. “Werkelijke”
bewoners zijn in de ogen van de initiatiefnemers alleen die mensen die in de buurt wonen. Zij die een bedrijf hebben in de buurt
zijn geen “werkelijke” bewoners en zijn dus
niet uitgenodigd!
Bulletin Bosch en Vaart, nummer 2, van 25
januari 1979, bevat een uitgebreid verslag
van de oprichtingsvergadering van 14 december. De koe wordt gelijk bij de horens
gepakt, want op donderdag 1 februari
1979 wordt alweer de eerstvolgende wijkbijeenkomst belegd, weer in de aula van
Sancta Maria. Hans Pool en Wouter
Geirnaert, coördineren de activiteiten van
de wijkraad. Hans Pool kan beschouwd
worden als de eerste voorzitter van de
wijkraad Bosch en Vaart.
Werkgroepen: bestemmingsplan, verkeer en groen
Er worden drie werkgroepen gevormd.
De werkgroep “bestemmingsplan” telt acht
personen en staat onder leiding van Cees
van der Geer. De werkgroep “verkeer” is
zeer populair, want niet minder dan vijftien
wijkbewoners melden zich aan, en wordt
geleid door Bertus Brendel. Frederik Parmentier is woordvoerder van de werkgroep
“groen” met twaalf leden.

De algemene wijkvergaderingen volgen
elkaar in 1979 in rap tempo op: 1 februari,
26 april, 21 juni, 25 oktober, 11 december.
Inmiddels is ook een werkgroep “wijkkrant”
gevormd met Hans Pool, Hanneke Stork,
Nan Roscam Abbing en Hans van der
Straaten. Oktober 1979 verschijnt het eerste Mededeelingenblad Bosch en Vaart
onder de redactie van deze werkgroep. Met
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niet minder dan negen pagina’s wijknieuws!
De naam Bulletin Bosch en Vaart verdwijnt
daarmee. Als kop van de wijkkrant werd de
kop van de naoorlogse wijkkrant gekozen.
Het bruist van de activiteiten in 1979, want
op zaterdag 1 september wordt ook het
eerste grote Zomerfeest gehouden op het
Oranjeplein: van drie tot zes uur kinderspelen, rommelmarkt, en vanaf negen uur op
het feestelijk verlichte Oranjeplein drinken,
eten, kletsen en dansen. De Haarlemse
Dixieland Five zorgden voor de muziek. Een
tweede grote happening in 1979 werd georganiseerd door de werkgroep “groen” van
Frederik Parmentier: Grote Veegactie! Voor
het eerst sinds jaren worden de straten van
Bosch en Vaart grondig schoongeveegd.
De straten moesten daarvoor wel autovrij
gemaakt worden.

Eind 1980 neemt Bertus Brendel de voorzittershamer over van Hans Pool. Op 8 mei
1982 neemt Bertus Brendel op zijn beurt
afscheid van de wijkraad met een feestelijk
rondrit. Hij wordt opgevolgd door Job Reverda. Op ludieke wijze wordt Bertus versierd met een bloemenkrans door de trekkers van de werkgroepen voortgetrokken
worden op een huifkar. De optocht startte
op het Schouwtjesplein en eindigde met
een picknick in en bij het toen zwaar vervallen koepeltje in het Voorvogelbos. En toen
is ook door een groep bewoners de plechtige belofte afgelegd niet te rusten voordat
het koepeltje in de oude luister zou zijn hersteld. Er zouden tientallen jaren overheen
gaan. De belofte is waar gemaakt. Maar dat
is een ander verhaal.
Wordt vervolgd….
Hans van der Straaten

Cultuurlijn met thema Cultureel Erfgoed
Zondag 3 juni staat de hele wijk weer in
het teken van de Cultuurlijn. Overal zijn
prachtige exposities, voordrachten en
optredens te bezoeken.

De kinderwerkplaats op het Oranjeplein
wordt dit jaar zeker weer georganiseerd. De
ouders kunnen in die tijd een optreden of
expositie bezoeken.

Dit jaar integreert "Sancta Maria" in de cultuurlijn Bosch & Vaart met onder andere een
tentoonstelling van werk van leerlingen.

Feestelijke afsluiting op het Oranjeplein
En we rekenen er natuurlijk op dat iedereen
na afloop naar het Oranjeplein komt voor de
muzikale afsluiting met een optreden van de
vorig jaar opgerichte Bosch & Vaart
BUURTBAND!
De opbrengst van de bar is nodig voor de
financiering van de volgende Cultuurlijn.
Kom dus allen en blijf niet thuis hangen!

Vrouwenkoor ‘Singing Unlimited’
En er is een optreden in het Sancta van
"Singing Unlimited". Dit grote vrouwenkoor
dat 4-stemmig a capella zingt, wordt gedirigeerd door buurtgenote Anita Zengerink.
Het is niet zomaar een koor, het was ook
winnaar van Korenslag Bollenstreek
2017 en het "Most Improved Chorus" tijdens de Barbershop Conventie in
Newcastle.

Het programmaboekje met alle optredens en
exposities wordt in mei huis-aan-huis in de
wijk verspreid. Houd de brievenbus dus in
de gaten!

Vrijdag 27 april Koningsdag rond het Oranjeplein
► vervolg van pagina 1

Springkussens: 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
Waag een gokje bij een van de vele spelletjes ...
lopen.
De bar is weer open vanaf 8.00 uur tot 18
uur. Met in de ochtend koffie en oranje bitter Paar huishoudelijke mededelingen:
Vanaf de avond voor Koningsdag graag
en iets later natuurlijk ook andere dranken
niet parkeren rondom het Oranjeplein in
en lekkere versnaperingen.
verband met de vrijmarkt. We zullen hier
Komst Koning & Koningin: Rond 11.00
ook borden plaatsen.
uur komt de fanfare door de buurt en zullen
Geen tape gebruiken om een plekje voor
de Koning en Koningin op het bordes
de vrijmarkt te reserveren. Dat kan heel
verschijnen.
goed met krijt.
Wat is het Koningspaar zonder prinsjes en
prinsesjes? We zijn op zoek naar het mooiste verklede prinsje of prinsesje. Trek je kind
dus zijn of haar leukste prinsessenjurk 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.
Kinderspelletjes: 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.

voor de laatste info en deel je foto’s en
verhalen. Stuur je foto’s vooral ook aan
webredactie@boschenvaart.nl dan maken
we er weer een mooi album van!
We hopen op een mooie dag en rekenen op
jullie hulp! Wij hebben er veel zin in en we
zien jullie daar!
Het Oranje Comité
Arthur van den Boorn, Robert Steeg,
Selma van Wilgenburg, Alex de Vries,
David Moolenburgh, Laurens Kelterman en
Claire lutje Schipholt

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, volg ons op
facebook.com/koningsdagboschenvaart
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Sla je slag op de altijd gezellig drukke vrijmarkt

Burenhulp

Nieuwe coördinator Bosch & Vaart
Laura Doggenaar, coördinator Bosch &
Vaart, draagt 30 mei het stokje over aan
Cornelie Schraa. Laura heeft te kennen
gegeven dat het coördinatorschap niet
langer te combineren is met haar betaalde werk en gezin.
Burenhulp Haarlem is gestart in Bosch &
Vaart en een initiatief van Margo van den
Berg. Inmiddels zijn er in veertien wijken
van Haarlem burennetwerken actief.
Cornelie is al sinds het eerste uur contactpersoon voor Burenhulp Haarlem. “Het
is fijn om voor je directe buren in de bres te
springen. Dat gebeurt in onze buurt eigenlijk
vanzelf. Maar soms is dat niet zo vanzelfsprekend en dan is het iets voor Burenhulp.’
Cornelie is leerkracht van de basisschool.
Naast dit werk vindt ze het belangrijk om
betrokken te zijn bij de buurt. “Het is een
goed gegeven om mensen te helpen en hen
op een positieve manier in de gaten te
houden en hen een dienst te bewijzen zo
nodig. Zelf drink ik samen met Jolanda
Klieverik een keer per twee, drie maanden
koffie met een oudere dame die bij ons in
de straat woont en dat is heel gezellig.’
Meer informatie over Burenhulp:
>> boschenvaart.nl/project/burenhulp/
>> burenhulphaarlem.nl

Stichting MEO

opent vestiging in Haarlem
Mocht je je afvragen wie toch elke keer het
prachtige drukwerk voor de Kroniek verzorgt. Wij werken al jaren samen met
Stichting MEO uit Alkmaar. Na het winnen
van de challenge van de gemeente Haarlem en social impact factory voor sociaal
ondernemers openen zij nu ook een vestiging in Haarlem.
MEO is een professioneel mediabureau datmet (werk)ervaringstrajecten waarin jongeren
samenwerken met professionele krachten,
werkgelegenheid genereert voor jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt . Het
voornaamste doel van de (werk)ervaringstrajecten is een betaalde baan voor de jongeren te realiseren, binnen MEO, een andere
organisatie of instroom bij een opleiding.
Een hoop talent wordt over het hoofd gezien.
Het mediabureau hoopt ondernemers die het
talent niet zien wakker te schudden, zodat
straks niemand meer om hen heen kan in
Haarlem.
Ken je MEO nog niet? Neem een kijkje op
www.wijzijnmeo.nl of www.meodruk.nl
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Column

De Makkelijke Tuin is Groen

Je wilt genieten van je tuin, maar zonder al
te veel werk? Dat kan makkelijk!
We hebben het allemaal al druk genoeg, en
als dan eindelijk het voorjaar aanbreekt, zijn
we niet te houden en rennen overal tegelijk
naartoe. Je eigen tuin moet je zien als de
ultieme ‘chill out’ plek (vergeef mijn straatjargon) om even op de plaats rust te houden.
In de Bos & Vaart liggen de straten veelal
oost-west gericht, dus òf je tuin ligt pal op
het Noorden, of pal op het Zuiden. Daar de
huizen vrij hoog zijn in verhouding tot de
diepte van de achtertuinen krijg je aan de
Noordkant slechts achterin een streep zon,
dus als je in het vroege voorjaar buiten wilt
genieten van je eerste Latte, moet je òf een
bankje in de voortuin zetten, òf helemaal
achterin zorgen voor een koffietijd-terras. De
zuidkant bewoners zitten dan al volle bak te
zonnen en wil ik bij deze aanmoedigen om
de overburen af en toe eens uit te nodigen..
In Groot-Brittannië, waar ik een deel van
mijn opleiding tot gardendesigner volgde
heeft men in de tuin vaak nòg een speciaal
terrasje: de G&T area. Genoemd naar lekkere drankjes in een hoog glas, te nuttigen om
vijf uur. Maar voordat die beroemde vijf in de
klok zit, is een uurtje tuinonderhoud (per
week) best op te brengen, toch?

In tegenstelling tot wat
men soms denkt, is een
tuin met gras (waar je
elke week mag maaien)
of bestrating van links tot
rechts en van voor naar
achter, veel arbeidsintensiever dan een tuin met
pak ‘m beet twee derde
deel beplanting. Vaak
wordt zo’n stenen tuin vol met potten gezet
om kleur toe te voegen, en daar zit hem de
kneep: dit vraagt juist veel aandacht: waterbeheer en elk jaar de plantjes vervangen.
Een heester of vaste plantenborder daarentegen, groeit en bloeit elk jaar opnieuw en
hoef je maar een keer per jaar een knipbeurt
te geven. Van vaste planten krijgt de tuin
diepte en sfeer, spanning en intimiteit.
Mochten dit nog niet genoeg superlatieven
zijn om voor deze optie te kiezen, bedenk
daarnaast nog dat een groene tuin bijdraagt
aan een beter milieu en duurzamer leven.
Tuinieren kan, om nog meer gebruiksgemak
te bereiken ook in een natuurstenen plantenbak. (zie foto)
In het kort wat tips voor de makkelijke tuin.
Beperk de potterie of vul ze met vaste planten. Schrob onkruid van de terrassen met
groene zeep, liefst wegplukken. Heb je
mooie oude klinkers, maar groeit daar een

soort Arena grasmat tussen, maak het terras
en pad dan een keer goed schoon en vul de
leeg geschraapte voegen met epoxyhoudende voegmortel. Verdwaalde zaadjes
pakken niet meer. Bedenk dat de ene haag
twee keer per jaar naar de kapper moet
(Klimop en Liguster) en langzaamgroeiende
hagen (Prunus, Taxus) slechts eens per
twee jaar. Leef je uit met bloeiende, aaneengesloten planten welke lang doorbloeien.
Mijn favoriet is daarom de prairieborder.
Kies verwilderingsbollen, deze blijven in de
grond en komen gezellig nog eens terug!
Wat de hardware betreft zoals tegels, schuttingen, pergola’s en meubilair: kies voor
duurdere materialen, ze gaan langer mee,
blijven mooi en kosten minder zorgtijd. Sla
het Zweedse woonwarenhuis dus maar over
en geniet van al dat frisse groen!
En nu terug naar de tekentafel, mijn hoogseizoen is begonnen.
Lucienijsen.nl

Stormschade in de tuin

In memoriam

Mevrouw Moolenburgh

Daar weet Lex Rietveld helaas over mee te
praten. De grote winterstorm in januari
hield huis in zijn achtertuin. Met grote
gevolgen.

Ons bereikte het droeve bericht dat zondag
7 januari mevrouw Moolenburgh
(Oranjeplein 11) is overleden. Samen met
haar man en kinderen woonde ze sinds
1953 aan het Oranjeplein.

De (te) grote conifeer achter in de tuin wilden
ze al een tijdje kwijt maar helaas is moeder
natuur slordig te werk gegaan. Er was veel
schade. En zelfs een gaslek waar de brandweer en politie voor moesten komen. De
straat is afgesloten geweest en ze mochten
samen met de (boven) buren hun huizen niet
in.
De boom is met een grote kraan uit de tuin
getakeld. Een heel spektalel!

Op weg naar laatste rustplaats maakte de
familie symbolisch een laatste ronde om
het door haar zo geliefde plein. Veel
pleingenoten stonden voor hun huizen om
haar een laatste groet te brengen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
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Buurtgenoten: modestyliste Joke van Dijk

Joke te midden van haar verzameling jurken en hoeden.
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Foto: Chris Hoefsmit

‘Couturage’ heet het bedrijf van Joke van
Dijk, een zelfverzonnen naam waarin
Couture en Rage samenkomen. Het begon allemaal met een collectie kleding
die Joke over kon nemen en die is uitgegroeid tot een verzameling 20e eeuwse
mode en accessoires. Een ware ‘rage’.

Hoe is het allemaal begonnen? Zat je
altijd al in de mode?
Joke: “Ik heb een lerarenopleiding gevolgd
aan de VLVU (Vrije Leergangen Vrije Universiteit) in Amsterdam in handvaardigheid
en textiele werkvormen. Daar heb ik voor
mijn afstudeerproject een modeshow gemaakt, dus die interesse voor mode zat er
altijd al in. Daarna ging ik naailes geven aan
huisvrouwen en werkte ik als ontwerpster
van kinderkleding in het Confectiecentrum in
Amsterdam. Ik verdiepte mijn interesse in
mode door veel te zien en lezen over mode
en bestudeerde de verbanden tussen kunsten wereldgeschiedenis en mode. Sinds
1997 geef ik lezingen over de verschillende
aspecten van de mode vanaf 1900 en ik ben
docent Textiele Werkvormen en CKV aan
het Mendelcollege.”
En toen kwam in 1999 die verzameling
kleding op je pad?
“Ja, en dat was het begin van een grote
collectie historische mode en van alles wat
ik nu doe. In een museum verdwijnt oude
couture in een depot, maar ik wil juist dat
mijn kleding gedragen wordt, dan komt hij
pas echt tot leven. Ik organiseer daarom
modeshows en themadagen voor musea en
evenementen, maar ook vrijgezellenfeestjes
en vriendinnendagen, waarbij iedereen mijn
kleding mag passen en dragen. Inclusief
bijpassende schoenen, hoed en make-up.
Ook komen mensen wel eens bij me om
kleding te lenen. Ik heb bijvoorbeeld de kleding voor de tv-serie Annie M.G. Schmidt
verzorgd van de scène in de hoedenwinkel.
En ik treed wel eens op als gastconservator
voor musea.”
Wat is voor jou de grootste charme van
Couturage?
“Aan de ene kant vind ik het erg leuk om
mensen te verrassen. Vrouwen zijn verbaasd wanneer ze merken hoe mooi zo’n
jurk ze staat. Vaak als ze een jurk zien hangen, denken ze “Nou ja….”. Maar als ze
hem aan hebben, krijgen ze complimenten
van hun vriendinnen. Kleding moet echt
gedragen worden. Dat is ook de reden
waarom ik daar met Couturage voor gekozen heb.

Aan de andere kant ben ik ook echt van
nature een verzamelaar en ik ben altijd op
zoek naar mooie dingen die nog aan mijn
collectie ontbreken. Ik denk dat ik de enige
ben in Nederland die op zo’n grote schaal
20e eeuwse kleding verzamelt. Het is bijna
op het gekke af. Ik heb ook dingen die ik
niet zoveel kan gebruiken, zoals badmode
uit verschillende perioden, maar dan wil ik
toch graag het verhaal compleet hebben.”
Wie komen hier nu?
“Ik heb echt een heel breed publiek. Eerst
deed ik het alleen voor docenten en mensen
die vanuit hun vak geïnteresseerd zijn, maar
later bleek dat heel veel mensen dit leuk
vinden. Vrouwen komen hier zelfs hun 70ste
verjaardag vieren met vriendinnen, vaak met
dochters en kleindochters erbij. Bij oudere
mensen is de herkenning groot: “Oh, dat
had ik vroeger ook!” En bij scholieren die
hier komen voor CKV-lessen is dat helemaal
andersom. Zij kennen vaak de term
‘petticoat’ niet eens, voor hen is het allemaal
nieuw. De seventies-kleding spreekt ze bijvoorbeeld wel aan.
En ik doe vrijgezellenparty’s, ik heb ook veel
bruidskleding. Gek genoeg heeft bruidskleding nu eigenlijk niks meer met mode te
maken. Vroeger was bruidskleding echt een
onderdeel van de gewone mode. Elke periode had zijn eigen kenmerken, in de jaren 80
had je bijvoorbeeld enorm brede schouders.
Ik geef ook lezingen over bruidstradities. Je
hebt zelfs mode in de bruidspoppetjes op de
taart. Als je je er eenmaal in verdiept, houdt
het nooit op. Tijdschriften, designerparfums,
brillen…”
Je hebt inmiddels dus veel kennis opgebouwd over modestijlen en hun achtergrond?
“Ja, dat klopt. Ik zit ook bij een Genootschap
van Verzamelaars van het Amsterdam Museum. Zij hebben zulke genootschappen op
elk gebied. We worden een paar keer per
jaar uitgenodigd om spullen uit een bepaalde periode uit hun depot te beschrijven.
Jonge conservatoren krijgen die kennis niet
meer mee in hun studie kunstgeschiedenis.
Een erg slim concept dus, want het werkt
twee kanten op: wij hebben een leuke middag en zij halen die kennis in huis.”

Joke woont in een groot huis op de hoek
van de Wagenweg en het Westerhoutpark.
Dat heeft ze ook wel nodig om haar gigantische collectie kleding, schoenen, hoeden en
accessoires te herbergen.
Hoe ben je hier terecht gekomen?
“Oorspronkelijk kom ik uit Hilversum, maar
na mijn studie ben ik in Amsterdam gebleven. Tot de kinderen geboren werden. Toen
zijn we in Haarlem gaan kijken. We hebben
een tijd aan de Parnassiakade gewoond,
maar wonen nu al sinds 1992 tot grote tevredenheid aan de Wagenweg. In het begin

7

Een deel van Joke's collectie couture.
Foto: Chris Hoefsmit

hadden we nog kamerbewoners op zolder.
Onze drie zoons zijn inmiddels allang het
huis uit en wonen in Amsterdam. De
schoondochters lopen vaak mee in mijn
modeshows. Maar dit is een heerlijk huis,
we hebben leuke buren en Haarlem is een
fijne stad. We zitten dicht bij zee, dicht bij
De Haarlemmer Hout en dicht bij de stad.
Ideaal!”’

En je hebt dus je bedrijf aan huis?
“In de kamer beneden ontvang ik de mensen met koffie, thee en taart en daar staan
ook de ladekasten met accessoires. Alle
tassen, sieraden en zonnebrillen zijn keurig
opgeborgen, gerangschikt op periode. Boven heb ik nog twee kamers met de kledingcollectie, de schoenen en de hoeden. Ik heb
inmiddels alles gedigitaliseerd samen met
mijn assistentes, zodat elk kledingstuk met
de benodigde informatie makkelijk te
vinden is.”
Ben je nog geïnteresseerd in nieuwe aanwinsten?
“Ik heb inmiddels al heel veel, maar voor
speciale stukken mag iedereen bij me aankloppen. Het is ook leuk om de collectie af
en toe weer te verversen en beschadigde
jurken te vervangen door gave exemplaren.
Naast oude couture verzamel ik kleding van
nu. Bijvoorbeeld uit de designerscollecties
van H&M probeer ik altijd iets te pakken te
krijgen.”
Mocht je geïnteresseerd zijn in een lezing of
feestje bij Couturage, kijk dan op de website
van Joke: couturage.nl.
Ellen van Mol

LTC Eindenhout. Meer dan tennis!
Aan de rand van de Bosch & Vaart, tegen
de Hout en Eindenhout aan ligt een
bijzondere tennisclub met een lange
geschiedenis. Het geheim van deze
bloeiende club?
Bestuursvoorzitter Arjen Schouten hoeft er
niet lang over na te denken: LTC Eindenhout voelt als een tweede thuis. Zeker, je
gaat er heen om te tennissen, maar er is
zoveel meer; je kunt er een hapje eten,
gezellig een drankje halen aan de bar, en
vooral: mensen ontmoeten en vrienden
maken.
Vorig jaar is het 85-jarig bestaan gevierd.
Het goede nieuws voor aspirant leden: er
zijn geen wachtlijsten meer voor seniorleden, zoals in het verleden. Er is een
gezond ledenbestand van achthonderd
leden, waarvan tweehonderd jeugdleden. Er
is voor dit seizoen nog plaats voor zo’n vijftig
seniorleden.
Mooie mix
“Er is een mooie mix van recreatief en
wedstrijdtennis, Aldus Arjen. “Er zijn voldoende mensen om op elke niveau mee te
kunnen tennissen. Wij zien het als een
uitdaging om ook op het sociale vlak veel te
bieden. Het is een club waar iedereen elkaar
kan leren kennen, juist door de beperkte
omvang. Leden komen uit alle rangen en
standen, dit zorgt voor een leuke sociale
mix.
Er zijn acht banen, en op een slimme manier
is een voorziening gecreëerd waardoor iedere speler gekoppeld kan worden aan iemand van het eigen niveau. De hiertoe
benoemde baancommissarissen spelen
daarbij een belangrijke rol. Op de
zogenaamde toss avonden wordt iedereen
ingedeeld op speelniveau, en zo ontmoet je

Onderschrift
Een bijzondere tennisclub met een lange geschiedenis

vanzelf een heleboel andere spelers op je
eigen niveau, waardoor het speelplezier
toeneemt.

kan er nu tot laat in de avond getennist
worden. De speelcapaciteit is daardoor aanzienlijk vergroot.

Commissie Welkom
Een ander belangrijk instituut is de commissie Welkom. Deze commissie heet nieuwe leden welkom, en maakt ze vertrouwd
met de ins en outs van de club en de mogelijkheden om zoveel mogelijk op het eigen
niveau te tennissen.

Behalve de vele wedstrijden op allerlei
niveaus en het recreatieve tennissen,
worden er ook veel evenementen en andere

Zo mogelijk nog belangrijker zijn Johan en
Natalie, de pachters die gedurende het
seizoen elke (!) dag van 9:00 tot 23:00
klaarstaan voor de leden. Ze zorgen voor
het onderhoud van de banen, maar ook voor
de inwendige mens, met hapjes en drankjes.
Sinds er vorig jaar kunstlicht is geïnstalleerd

activiteiten georganiseerd gedurende het
seizoen. Zo is er bijvoorbeeld een eigen
koor. Er wordt een culinair evenement georganiseerd, waarbij leden voor elkaar lekkere
hapjes maken. Er zijn klaverjasavonden,
diverse feestjes en partijen en nog veel
meer.

Gezelligheid op het terras in de jaren zestig
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Gezelligheid tijdens het 70-jarig jubileum

Vernieuwingen
Arjen heeft zich vast voorgenomen om elk
jaar twee dingen te vernieuwen, zodat de
vereniging steeds goed blijft aansluiten op
de moderne tijd. De leeftijdsverdeling is in
de loop der jaren niet echt veranderd: 20%
jeugd, 5% studerenden, 63% “oudere jongeren” d.w.z. tussen 30 en 55 jaar oud, en
12% “vitalen”. Er wordt veel gedaan voor de
jeugd: vakantiekampen, waar ze elkaar
goed leren kennen en vrienden kunnen
maken, er zijn lesmogelijkheden en er
worden speciale evenementen voor de
jeugd georganiseerd.
Op de achthonderd leden zijn een kleine
honderd actief als vrijwilliger op de club,
bijvoorbeeld in de al genoemde commissie
Welkom, of bij de commissies Wedstrijdtennis, Recreatief Tennis of Communicatie.
Sweetspot is de naam van het clubblad,
genoemd naar de plek op het racket waar je
de bal het beste raakt. Voor wie zich geraakt
voelt op zijn of haar eigen sweet spot: neem
alvast digitaal een kijkje op
www.eindenhout.nl.
Of neem contact op met
secretariaat@eindenhout.nl.
Het seizoen 2018 begint op 1 april!
Maaike le Grand

De jeugd nu en toen (1967)

Van de wijkraad

Grondwateroverlast

Vrachtwagenverbod

Schouwtjesbrug en Emmabrug

De grondwateroverlast in onze wijk is
nog steeds niet voorbij. Recentelijk is
gebleken dat er enkele blokkades in het
drainage zaten in de Van Hogendorpstraat en dat na het doorspuiten van
alle drains het waterpeil in onze wijk snel
daalde.

De gezamenlijke
bliksemactie van
de wijkraden
Bosch & Vaart en
Koninginnebuurt
eind vorig jaar
richting gemeente
om het probleem
van doorgaand
vrachtwagenverkeer door onze wijken op
te lossen heeft resultaat opgeleverd.

De wijkraad heeft erop aangedrongen snel
de oorzaak van het slecht functioneren van
het systeem op te sporen en passende
maatregelen te treffen. Daarnaast hebben
wij gevraagd, zolang de problemen niet
opgelost zijn, de drains zeer frequent door
te spuiten.

Op korte termijn zal er een vrachtwagenverbod gaan gelden op zowel de
Schouwtjesbrug als de Emmabrug. Bestemmingsverkeer (verhuiswagens e.d) kan gewoon onze wijk in.

Onderzoeksproject Wareco
Los van het bovenstaande loopt er nog een
onderzoeksproject van Wareco. Door het
continu doormeten van de grondwaterstand
gedurende één jaar zal men nagaan welke
maatregelen er genomen moeten worden
om de te verwachten toename van extreem
droge en natte periodes op te vangen.
Wareco verwacht in september het rapport
klaar te hebben.

Al vanaf het Provinciehuis zal met borden
de preferente doorgaande route worden
aangegeven. Daarnaast zal de verkeersmaatregel in de navigatiesystemen
zoals TomTom worden opgenomen.
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Stichting Tunnel en
Leefbaarheid (STEL)
Een vrachtwagenverbod (zie pagina 9) op
de beide bruggen is een goed begin. Maar
er is meer nodig. Veel doorgaand oostwest verkeer rijdt door onze woonwijken
die daar niet op zijn ingericht. Dit veroorzaakt congestie en daarmee verkeersonveiligheid, ergernis, milieuvervuiling en
het schaadt het economisch belang van
de hele regio.
Om dit probleem aan te pakken is als
burgerinitiatief– met ondersteuning van de
wijkraden Bosch & Vaart en Koninginnebuurt
– de Stichting Tunnel en Leefbaarheid
(STEL) opgericht.
Doel van de stichting is de verbetering van
de leefbaarheid en het beter bereikbaar
maken van de woongebieden Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort, de
regio Kennemerland Zuid.
Een grote verbetering zal dan liggen in het
voltooien van de stadsring langs zowel de
noord- als zuidkant van Haarlem. Hiertoe zou
de in Structuurvisie Openbare Ruimte van de
gemeente Haarlem (SOR) genoemde en
door de Haarlemse politiek op de lange
termijn geschoven Mariatunnel aangelegd
moeten worden. Het verbindt de Westelijke
Randweg met de uitvalsroute Schipholweg.
De STEL is van mening dat met een sobere
uitvoering en de nodige bijdragen van Provincie en Rijk dit uitvoerbaar is. De verschillende
overheden worden door de STEL hiertoe
benaderd.
Achtergrondinformatie kun je vinden op de
website.

Stichting Wijkraad
Bosch & Vaart
Op de jaarbijeenkomst in maart heeft de
wijkraad tijdens de jaarvergadering van
de aanwezige bewoners het mandaat
gekregen over te gaan tot oprichting van
de Stichting Wijkraad Bosch & Vaart.
De wijkraad wil een stichting oprichten
waarin alle wijkactiviteiten, die onder de
(eind-)verantwoordelijkheid van de wijkraad
vallen, worden ondergebracht. Met een
stichting is dit beter te organiseren en is er
meer continuïteit.

Uw Advertentie hier?
Met een advertentie in de
Kroniek van Bosch & Vaart
bereikt u ruim 2.000
betrokken bewoners.
info@boschenvaart.nl

Meer informatie over het hoe en waarom
vind je op de website in het nieuwsbericht
over de jaarbijeenkomst.
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We hebben heel veel leuke reacties gekregen op onze eerste Bosch en Vaart kalender. Ondertussen heeft u de kalender al
uitgebreid kunnen bestuderen. Bent u er al
achter waar de verschillende foto’s zijn genomen? De beelden vormen een soort
speurtocht door de buurt.

Zo is daar bijvoorbeeld de gele voordeur of
het prachtige tegelwerk. Een mysterieus
roostertje houdt ook veel mensen bezig.
In de volgende Kroniek kun je een uitgebreid
interview lezen met de ontwerper van de
eerste kalender, Willemien Ebbinge.

Zij zal je meenemen in haar kijk op de wijk
en een paar foto’s nader duiden.
Willemien zal dan ook vertellen wie voor
volgend jaar bereid is om de kalender vorm
te geven.

We zijn benieuwd!

Veilig en schoon
In opdracht van de gemeente heeft
Spaarnelanden de zandondergrond van
de speeltoestellen op het veldje bij het
Sancta gereinigd.
Het zand is met een speciale machine tot
veertig cm diep gereinigd. Afval, zoals sigarettenpeuken, glasscherven en uitwerpselen, worden uit het zand gefilterd en daarna
wordt het zand omgewerkt. Daardoor wordt
stankoverlast verminderd en worden bacteriën afgebroken. Zo is het zand weer veilig
en hygiënisch om op te spelen.

De wijkraad Bosch & Vaart
Jouko Huismans: voorzitter
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Douwe van Keulen: penningmeester
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl

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

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

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

Frederike van Urk: communicatie, sponsoring
frederike.vanurk@boschenvaart.nl
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Buurtoverleg omgeving Sancta Maria
Hotspot, dus extra controle
Zo is gesproken over enige (drugs- en vuurwerk) overlast in Eindenhout en de parkeerplaats in de avonduren (de politie heeft dit
gebied als hotspot aangemerkt, dus er vindt
meer controle en handhaving plaats).
Tal van zaken komen aan de orde
Nut en gebruik van de Heemtuin is toegelicht en de Vereniging Vrienden Haarlemmerhout zal een voorlichtingsronde organiseren. Het Koepeltje in Eindenhout is
een aantal jaar geleden geadopteerd door
de school. Aandacht hiervoor is weggezakt
maar zal weer worden geactiveerd. Overige
besproken zaken: zwerfvuil, beschadiging
groen hekwerk, afscheiding tennisbaan,
parkeren tijdens open dagen en
bewegwijzering.

Afgelopen januari is het buurtoverleg
Sancta weer nieuw leven ingeblazen. Aan
dit overleg nemen vertegenwoordigers
deel van Sancta Maria, de manege, tennispark Eindenhout, de wijkagent, de
gemeente en de wijkraad.
Doel van de bijeenkomst is om elkaar te
informeren over lopende zaken en acties
om een goede samenwerking te
bevorderen.

Tijdens het overleg werd ook duidelijk dat
de manege die naast het Sancta gelegen is,
een plek is waar jongeren graag buiten
openingstijden vertoeven. Een gevaarlijke
situatie vanwege het opgeslagen hooi.
Daarom onderzoekt de wijkraad momenteel
hoe ze de manege kan helpen om betere
beveiligingsapparatuur te installeren om zo
de buurt weer een beetje veiliger te maken.
Het eerstvolgende buurtoverleg is op donderdag 28 juni. Zijn er zaken die je graag
aan de orde gesteld zou willen hebben, stuur dan een mail naar de wijkraad via
info@boschenvaart.nl.

Onze nieuwe wijkagent

Agenda
Zaterdag 21 april rond 20.30 uur
Bloemencorso op de Wagenweg
Vrijdag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein (zie
ook de voorpagina)
Vrijdag 4 mei 20.30 uur
Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout
Zaterdag 5 mei 12.00 - 23.30 uur
Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout
Zondag 3 juni
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pagina 3)
Zaterdag 16 juni 18.00 - 24.00 uur
Houtnacht in de Haarlemmerhout
Zondag 17 juni
Houtfestival in de Haarlemmerhout
Zomer verschijning volgende Kroniek
Kopij aanleveren tot half juni

Koffie in HOUT
Elke eerste maandag van de maand in
Restaurant HOUT op de Wagenweg
Maandag 9 april 10.30 uur
Joost van Erp - Gezelschapsdieren
Maandag 7 mei 10.30 uur
Pauline van Wensveen - Drukwerk in de
marge

Maandag 4 juni 10.30 uur
Yvonne van Loosbroek - Roken, of toch
maar niet …
Maandag 2 juli 10.30 uur
Krijn Kluft - Kunst in de context

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de gaten.
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaartOf 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
Kroniek van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De Kroniek verschijnt 3x per jaar. De oplage is 1.000 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.
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