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Cultuurlijn 2018 — een ervaring
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Een boekje open over
Bosch & Vaart
In de loop der tijd is er een aantal boeken
verschenen over onze wijk. Hans van der
Straaten heeft er destijds aan meegewerkt
en geeft een kleine bloemlezing.

► lees verder op pagina 2

Koningsdag
De kersverse Koningsdag commissie kijkt
terug op een prachtige dag. Hart van Nederland is zelfs langs geweest, zodat heel
Nederland heeft kunnen zien hoe uniek
Koningsdag in Bosch & Vaart is.
► lees verder op pagina 3

Beeldengalerij
De jongste pianist, Job Honee, in een bomvolle aula van het Sancta

Je moet het maar durven met weinig
podiumervaring: een kamer- en suite
- vol mensen die vlak op je toetsen
zitten en dan stukken uit je hoofd
spelen die een paard in ‘galop’ verbeelden.
In de muziek is het vaak zo dat het thema een metafoor voor storm, liefde of
drama is. Ik heb een boek met de
meest vreselijke vingeroefeningen die
ik ‘golven in zee’ noem, omdat ze eindeloos doorgaan, maar zelfs daarbij
moet ik expressie aanbrengen. Ook
hard en zacht is niet zomaar wat, er
zitten nuances tussen pianissimo, crescendo; termen die gevoelige Italiaanse
componisten bedachten om aan te
geven hoe je een stuk moet uitvoeren.
De noten op papier zijn slechts een
middel, het doel is muziek maken. Bij
de paardengangen van Rachmaninoff
sloeg er een paard op hol en moest het
boek erbij gepakt worden. Toch even
houvast voor de pianist, die technisch
heel begaafd speelde. De bewondering
was groot van het publiek, hopelijk
heeft Peter Beemsterboer er zelf ook
van genoten.

Tussen de concerten door lopen we
langs de kunst in tijdelijke galerietjes.
Heel divers, heel eigen stijlen. Het
niveau amateur ruimschoots ontstegen!
Je zou bijna pleiten voor een tweedaagse Cultuurlijn, om wat uitgebreider
te kunnen genieten en wellicht terug te
gaan om iets aan te schaffen.
In het enige houten huis in de Bos en
Vaart is er pianospel door Daan den
Hengst en Henk Kaan. In de prachtige
salon die haast wel lijkt gemaakt voor
huisconcerten: de akoestiek is
bijzonder door het hoge plafond. Beneden staat een prachtige oude
Bechsteinvleugel. De klep staat al op
een kier, de zaal loopt vol, het wachten
is op de pianisten. Twee heren, senioren mag ik ze wellicht noemen, nemen
plaats achter de piano met een blik die
verraadt dat ze er zin in hebben. Henk
Kaan licht het programma nog even
toe, het zijn Duetten (voor vier handen)
van Satie en Poulenc. Franse componisten die bekend staan om hun vrij
eigenzinnige stukken.
► Lees verder op pagina 4
► Open brief op pagina 3

Pagina 10 en 11 zien er anders uit dan
gebruikelijk. Speciale aandacht voor het
initiatief van de Stichting Hildebrandmonument die zich inspant om een beeldengalerij langs de Dreef en de Fonteinlaan te
realiseren.
► lees verder op pagina 10 en 11

De berg op tegen MS
Buurtbewoonster Aafke Moolenburgh beklom samen met een team van collega’s
van Nieuw Unicum en familieleden de Mont
Ventoux om geld in te zamelen voor onderzoek naar MS.
► lees verder op pagina 9
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Een boekje open over Bosch & Vaart
Eind 1978 ontwaakte Bosch en Vaart
uit een sluimertoestand die na de
uitbundige feestelijkheden van de
Bevrijding was ingetreden.
In 1978 werd een wijkraad opgericht en
verscheen er voor het eerst sinds tientallen jaren weer een huis aan huis verspreide wijkkrant over het wel en wee
van het Bosch en Vaartkwartier. Een
eerste culturele activiteit was een expositie van schilderijen van Jan Visser,
een schilder woonachtig in de Eindenhoutstraat. De expositie vond plaats in
Eindenhout, het Huis met de Beelden,
dat in 1980 net was gerestaureerd. Na
het succes van deze tentoonstelling
nam de werkgroep Cultuur bestaande
uit Bertus Brendel, Els Vogel en Jan
Wienese het initiatief voor een nieuwe
tentoonstelling. Dit keer zou de geschiedenis van de wijk waarin wij wonen het onderwerp zijn. Er komt een
oproep in de wijkkrant en het materiaal
stroomt binnen. De Maria Stichting stelde voor de expositie het gebouw Uyt
den Bosch ter beschikking. Van 12
maart tot en met 21 maart 1982 vindt
de expositie plaats onder de titel:
“Bosch &
Vaart. Van Buitenplaats tot
Stadskwartier
1707-1982”.
Net als bij de
tentoonstelling
over Jan Visser
werd er door
wijkbewoners
gemusiceerd
en worden er
lezingen gegeven door wijkbewoners.
Ter gelegenheid van deze expositie
wordt een brochure over de geschiedenis van Bosch en Vaart uitgebracht.
Jan Wienese was de auteur van deze
Wetenswaardigheden over Bosch en
Vaart. Het was de eerste publicatie
over de geschiedenis van Bosch en
Vaart.
Dolf de Vries, buurtbewoner, eigenaar
van Boekhandel De Vries aan de Gedempte Oude Gracht en eigenaar van
de Uitgeverij De Vrieseborch, is buitengewoon geïnteresseerd in al het materiaal dat over de geschiedenis van
Bosch en Vaart boven water is gekomen. Hij wil graag dat er een boek over
Bosch en Vaart wordt gemaakt. Het
duurde even voordat de juiste auteurs

waren gevonden. Het werden
er maar liefst vijf.
Na enige jaren bleek een studente architectuurgeschiedenis, Marjan Maandag, afkomstig uit Rotterdam, een doctoraalscriptie had afgerond met
de titel: “Van buitenplaats tot
villawijk: De ontstaansgeschiedenis van
het Bosch en Vaart-kwartier in Haarlem” (1988). Gepromoveerd historica
en wijkbewoonster Florence Koorn,
werkzaam bij het Haarlemse Gemeente
Archief, werd door Dolf de Vries aangezocht als eindredacteur. Marcel Bulte
werd gevraagd voor het archiefwerk.
Els Vogel en Hans van der Straaten
moesten zorgdragen voor de inbreng
vanuit de buurt. Dankbaar werd gebruik
gemaakt van de gegevens die Marjan
Maandag had verzameld. Het boek
werd mogelijk gemaakt met de financiële steun van Ingenieursbureau voor
Planontwikkeling Jonk De Rooij BV die
destijds was gevestigd in Nyenhove op
de hoek van de Wagenweg en de Westelijke Randweg. In 1992 werd het uitkomen van het boek “Bosch en Vaart,
van Heemsteedse buitenplaats naar
Haarlems stadskwartier” gevierd met
een expositie in het ABC aan het Groot
Heiligland. Het werd aangeboden aan
de burgemeester van
Heemstede,
Van den
Bosch, en de
Haarlemse
wethouder van
Cultuur en bewoner van
Bosch en
Vaart, Gudde.
Buurtbewoner
Paul Witteman
haalde in een afgeladen ABC met een
aantal oudere wijkbewoners herinneringen op aan hoe het was in Bosch en
Vaart. Het boek werd een groot succes.
In 1996 werd er zelfs door Uitgeverij De
Vrieseborch een tweede druk uitgebracht.
Marjan Maandag had in haar scriptie
van bijna alle huizen van Bosch en
Vaart een foto opgenomen. In een van
de eerste wijkkranten (nummer 22)
tekende buurtbewoner Joop Piets ooit
een rijtje typische Bosch en Vaart huizen. Het is Chris Hoefsmit geweest, die
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wellicht geïnspireerd door Marjan
Maandag en Joop Piets, het plan opvatte een fotoboek van Bosch en Vaart
te maken. Bij het Eeuwfeest van de wijk
in 2001 werd dit boek, gemaakt door de
buurtbewoners Chris Hoefsmit, Marlies
Visser, Sander Knol, Hans van der
Straaten en Els Vogel, ten doop gehouden. In de stromende regen nam burgemeester Jaap Pop op het Oranjeplein het eerste exemplaar van dit boek
in ontvangst.
In dit boek zijn alle huizen van Bosch
en Vaart vereeuwigd. Ook zijn diverse
details van interieurs vastgelegd. Heel
bijzonder in het boek zijn de foto’s van
tientallen gezinnen tussen de alom
aanwezige schuifdeuren van Bosch en
Vaart. Ook zijn de bouwjaren en indien
bekend de architecten van de huizen
opgenomen.
Hans van der Straaten
De brochure die is uitgebracht bij de expositie in
Uyt den Bosch in 1982 is nog beperkt
beschikbaar bij mij. Het boek van De Vrieseborch
is alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar en
van het fotoboek van Chris Hoefsmit zijn nog wel
enkele exemplaren bij Chris te koop.

Marcel Bulte (1943-2018)

Het boek “Bosch en Vaart, van Heemsteedse buitenplaats naar Haarlems
stadskwartier” zou er zeker anders hebben
uitgezien als niet Marcel Bulte zijn medewerking had verleend. De talloze historische
details in het boek zijn het resultaat van zijn
uitgebreide archiefonderzoek. Marcel heeft
overigens wel 30 boeken geschreven over
Haarlem. De voormalige politieman verhuisde in 2003 naar Emmen, waar hij begin
van dit jaar overleed.

Open brief Cultuurlijn

Koningsdag 2018, een prachtige dag
Koningsdag 2018 zit er inmiddels
alweer even op. Het was een
prachtige zonnige dag en al vroeg
zaten kinderen uit de hele buurt klaar
om hun koopwaar aan te bieden. Gelukkig was er koffie voor de vroege
kopers!
Om elf uur kwam traditioneel de
Damiate band en verschenen de Koning en Koningin voor de beroemde
balkonscène. Voorgegaan door de fanfare liep het Koningspaar vervolgens
vergezeld door onze eigen enthousiaste
burgemeester over het Oranjeplein en
werden de oudHollandse spelletjes gestart.
Hart van Nederland was erbij
Dat de balkonscène inmiddels ook be
roemd is buiten onze buurtgrenzen
zagen we ‘s avonds in het programma
Hart van Nederland op SBS6. Compleet
met een interview met ‘ons’

koningspaar werden de
beelden van het prachtige
Oranjeplein uitgezonden,
een hele eer! Je kunt het
nog terugkijken op:
www.hartvannederland.nl/
nieuws/2018/koning-enkoningin-toegezongenhaarlem.

s’ Middags schakelde de bar over van
koffie en oranjebitter naar witte wijn en
bier. Er was muziek, de kinderen hadden plezier op de springkussens en
speelden in de autovrije straten. De
Ofyr, een nieuw soort barbecue, werd
uitgeprobeerd tijdens de borrel. Dat was
meteen een groot succes. Het kan natuurlijk zijn dat gezonde trek en de lange
dag een niet onbelangrijke rol speelden,
maar iedereen was het over eens: zulke
lekkere kipsateetjes aten we zelden!
Met dank aan Bready en Jan Stam heb3

ben we dit jaar ook nog 400 broodjes
knakworst verkocht.
Om zeven uur ging iedereen langzaamaan op huis aan en werd alles weer
afgebouwd en opgeruimd. We kijken
met heel veel plezier terug op deze
mooie Koningsdag en willen alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige
hulp. Dat geldt natuurlijk ook voor de
omwonenden die naast stroom en water
ook opslag en gastvrijheid aanboden.
► lees verder op pagina 4

► Cultuurlijn, vervolg van pagina 1

Bij het tweede stuk is er zelfs een assistent om de bladzijden om te slaan,
zo allegro is het tempo. Dit dwingt respect af, pianospelen alleen is al tricky,
maar met zijn tweeën goed samen spelen vergt echt beheersing van techniek
en zenuwen!
De Vijf in de klok: de bar is open!
Een heerlijk zonnetje schijnt op het
Oranjeplein, een groot podium met
enthousiaste bandleden van jong tot
iets ouder. Muziek van Rock & Roll tot
aan hedendaagse Rapstijl door Pastinaak. Dansen op het gras, hangen aan
biertafels. Een door vrijwilligers goed
bezette bar met gekoelde flessen wit en
schuimend bier (met de nadruk op
schuim) van de tap! Pizzapunten in
overvloed, warm afgebakken en ingefietst door de lokale koerier. Wat wil
een mens nog meer?
Juist, je wilt dit moment samen beleven
met je buren, meestal inmiddels je
vrienden. Heerlijk de huizenprijzen bespreken, wat staat te koop, wat is
verkocht? Wie weet er een goede schilder, wat doe ik met mijn tuin, hoeveel
kleinkinderen heb jij? Want deze generatie (we kochten nog in guldens…) rukt
op naar boven en gaat niet weg: we
worden lekker samen oud in ons wijkje!
Jolijn en Truus werden in het zonnetje
en de bloemen gezet door Hans van
der Straaten, daar zij al 19 jaar voor
ons de Cultuurlijn organiseren. Bedankt
dames en artiesten en tot Cultuurs met
een grote C.
Lucie Nijsen

Op facebook vind je een heleboel foto’s
en filmpjes: www.facebook.com/
CultuurlijnBoschenVaart
► Koningsdag, vervolg van pagina 3

Want zonder dit team mensen zou dit
feest niet mogelijk zijn. We hopen volgend jaar op net zoveel enthousiasme
te kunnen rekenen.
Wil jij volgend jaar Koningsdag helpen
organiseren dan horen we dit graag!
Het Oranjecomité zoekt nog nieuwe
leden. Meld je aan via mail aan:
oranjecom@gmail.com
We kijken nu alweer uit naar volgend
jaar!
Groeten Oranjecomité 2018
Alex de Vries, David Moolenburgh,
Arthur van den Boorn, Robert Steeg,
Laurens Kelterman, Selma Koedijk,
Claire Lutje Schipholt
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Column

Klimmers!

In onze wijk met zijn mooie hoge gevels
en balkons zien we vanaf mei de klimplanten staan shinen. Met name de
Blauweregen (Wisteria floribunda) is
een echte Bosch & Vaarter. Deze, door
plant-leken (no offense) vaak ‘blauwe
druif’ genoemde, van oorsprong Japanse klimplant bloeit in mei met grote
zoetgeurende lila-paarse (of witte) trossen en valt op. Ik weet de meeste wel te
staan en fiets er speciaal voor om. Dus
ik zou haast zeggen: wie hem nog niet
heeft, die mag hem gaan halen, maar
geen haast, het najaar of voorjaar is de
gunstigste tijd om zo’n nieuwe huisgenoot aan te planten. Nog even een
praktische tip: plant hem 40 cm uit de
gevel, liefst niet naast de regenpijp,
want deze omarmt hij zo innig dat het
schade kan aanbrengen. Maak er een
staaldraadje naast of leid de plant als hij
zo’n meter of 3 is hogerop, naar het balkon. En snoei in de winter alle lawaaitakken af. De rest gaat vanzelf!

Nog zo’n prachtige slingeraar is de klimroos, tegen de gevel is een witte het

metalen plantrek waar je de plant aan
vast kan maken.
Een klimroos (bijvoorbeeld Rosa New
Dawn, zie foto) kan je samen met een
Clematis Montana, (bosrank) planten,
dan heb je in het vroege voorjaar bloei,
en als het goed gaat, bloeit de roos de
hele zomer door.
Ook in de achtertuin zijn klimplanten
eigenlijk onmisbaar: heb je al een
groenblijvende klimhortensia
(Hydrangea petiolaris) tegen de schutting staan? Mocht je een zogenaamde
‘blinde gevel’ hebben zonder ramen,
stuur dan een serie Wilde Wingerds
(Parthenocissus quincifolia) de muur op,
prachtig kleurend in de herfst. Krijgen
we Engelse sferen hier in Haarlem.
Lucie Nijssen

opvallendst (White Climber) Het handigst is een houten trellis, of een zwart

Er is een tijd van komen en van gaan
50 jaar de Bloem bloem
Op 1 september 2018 sluit de Bloem
bloem op de Wagenweg haar deuren
definitief, Hans Timmer wordt dan 70
en vindt het tijd worden met zijn
vrouw Annie eindelijk met pensioen
te gaan.
Of er in die halve eeuw veel veranderd
is? "Toen we in 1968 kwamen zat de
middenstand hier nog volop, er waren
vijf drogisten, drie groentezaken, één
slager, een poelier, een kruidenier, een
tabakswinkel, een boekenwinkel, een
schoenenwinkel," vertelt Hans Timmer.
"Het was gezellig, sommige winkeliers
troffen elkaar eens in de maand. Waar
nu makelaar Van Regteren zit was de
ABN Amro, en er was een AH op de
plek waar nu Everts Sanitair zit. Ik was
bijna twintig toen ik begon, eerst in
dienst van het Aalsmeerse bloemenhuis, dat begon een filiaal in de stad en
vroeg mij dit pand te bemannen. Hij was
zo'n type van boerenafkomst, ja is ja,
en nee is nee. Dus wist ik waar ik aan
toe was toen ik in 1975 op zelfstandige
voet verder ging, het klantenbestand
had ik ondertussen zelf opgebouwd.
Supermarkten en internet
In de loop van de tijd zijn de super-

markten gekomen, en daarmee is veel
middenstand de nek omgedraaid. Het
internet is ook opgekomen, de helft van
onze verkoop gaat via Fleurop online
boeketten. En dan is er nog het weinig
consistente parkeerbeleid van de gemeente. Zelfs een laad-en losruimte
voor de deur tot elf uur blijkt niet te kunnen. Er gaan meer zaken weg, zoals de
hockeyshop en de golfwinkel, omdat
klanten niet voor de deur kunnen parkeren. Het verkeer over de Wagenweg
is steeds drukker geworden.
Goede, maar ook minder goede
herinneringen
We hebben een goede tijd gehad.
Vroeger bezorgden we veel in de Bosch
en Vaart. Sommige klanten bestelden
elke week hun vaste bestelling. Heel in
het begin hebben we wel eens last
gehad van klanten die "proletarisch winkelden", zo was er opeens een heel
kistje met cactusjes verdwenen! Het
griezeligste wat we beleefd hebben was
toen mijn vrouw afgeleid werd door
twee jongens die zogenaamd een
bruidsboeket wilden bestellen, maar
toen ik ook de zaak in liep, zag ik een
derde persoon al halverwege de trap
naar onze woning boven. Hij zag mij
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kijken, en toen schoten ze de winkel uit,
we stonden stijf van de adrenaline. Gelukkig is er verder niks gebeurd.
Rouwwerk mijn lust en mijn leven
Veel oude klanten zijn inmiddels
weggegaan of overleden, en het klinkt
gek, maar rouwwerk is mijn lust en mijn
leven. Klanten waarderen het zeer, en
komen later terug als een paar jaar na
de begrafenis van de ene ouder ook de
andere ouder overlijdt.
► lees verder op pagina 8

Buurtgenoten: vormgeefster Willemien Ebbinge

Willemien met eigen, vrij werk.
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Foto: Chris Hoefsmit

Dit jaar is voor de allereerste keer de
Bosch en Vaart buurtkalender gepresenteerd op de nieuwjaarsborrel. Hij
is ontworpen door Willemien Ebbinge en is ontwikkeld om nieuwe mensen in de buurt welkom te heten. Zoveel mogelijk belangrijke data en
adressen staan erop, van de GFT bak
tot het bloemencorso. Willemien
gunt ons een inkijkje in de totstandkoming.

Hoe is het idee van de buurtkalender
eigenlijk ontstaan?
De afgelopen tijd zijn er heel veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen.
De wijkraad had het idee om al deze
nieuwe mensen een welkomst cadeau
te geven waarmee meteen duidelijk
werd wat er allemaal te doen was in de
buurt. Omdat er in onze buurt veel kunstenaars wonen, fotografen, vormgevers, schilders, noem maar op, had de
wijkraad bedacht om jaarlijks een kunstenaar uit te nodigen om zijn of haar
visie op de buurt te laten zien in een
jaarkalender. Aan mij de eer om de
spits af te bijten.

Vanuit welk idee is jouw buurtkalender ontstaan?
Sinds een paar jaar ontwerp ik samen
met Chris Muyres infographic prints
voor steden, namen en huwelijken
(www.labeloftheelements.com). De
kleuren van onze producten worden niet
zomaar uit een kleurenwaaier geprikt,
maar vertellen iets specifieks over de
stad. Je steekt er echt wat van op.
Toen ik werd gevraagd voor de kalender was ik net bezig met de kleur voor

de stad Keulen. Ik vroeg mij dus af
wat de kleuren van onze buurt zouden kunnen zijn. Hoe kleurrijk is onze
buurt met alle oude en nieuwe buurtbewoners? Het idee van een kleurenwaaier kwam als vanzelf. En een
kleurenwaaier is natuurlijk ook een
knipoog naar alle verbouwingen die
er zijn als nieuwe bewoners hun intrek nemen. Iedereen heeft een kleurenwaaier in huis nog voor de verhuiswagen is gearriveerd.
En is de kalender helemaal geworden wat je ervan verwacht had?
Ja en nee. Het effect van de verschillende tinten blauw, groen, bruin, geel
etcetera is wel leuk geworden. Je
vindt er een bruine vacht van een
labradoodle tot gele tennisballen. Van
de antracieten uitlaten van een Porsche tot het groene oplaadpunt voor
een elektrische auto. Er zit bijvoorbeeld
ook het verendek van onze minst populaire buurtbewoner de meeuw in. En de
turquoise dixi die je het hele jaar door in
de straten ziet. Het zijn beelden die direct of indirect iets zeggen over wat er
allemaal speelt in onze buurt. Maar ik
wilde er echt een waaier van maken die
je zo kunt uitklappen. Er bleek maar
één machine te zijn in Nederland die
dat zou kunnen doen. En daar kwam ik
pas achter toen het al bij de drukker lag.
Toen was het jammer genoeg te laat.
Het is dus een doe-het-zelf waaier geworden: je kan hem zelf vouwen, of als
poster aan de muur hangen. Dat ziet er
trouwens ook heel leuk uit.
Ben je er lang mee bezig geweest?
Van de vraag tot het eerste concept zijn
we ongeveer een maand bezig geweest. Dat moest ook wel, want we wilden graag dat de kalender voor de
nieuwjaarsborrel af zou zijn. Ik heb de
foto’s ook bijna allemaal zelf gemaakt,
op een paar na, die ik vanwege het seizoen (het was al herfst) niet kon maken.
Die heb ik uit het archief van de wijkraad gehaald. Alle foto’s zijn gemaakt
met mijn iPhone. Die kan lekker inzoomen.
Heb je veel reacties uit de buurt gehad?
Wel tijdens de buurtborrel in Hout. De
mensen die daar waren vonden hem
mooi. Hij hangt hier in huis. Ik vind hem
best handig. Sinds ik de kalender in
huis heb, vergeet ik nooit meer de GFT-
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Fotografie kalender door Willemien Ebbinge

bak buiten te zetten. Verder heb ik eigenlijk geen reacties gekregen. Ik denk
dat het idee van de kalender nog een
beetje moet groeien.
Dit is niet het eerste vormgevingsproject dat jij voor de buurt hebt gedaan. Wat heb je in het verleden nog
meer gemaakt?
Ik heb eerder een paar edities van de
Cultuurlijn vormgegeven. Verder maak
ik ook vrij werk en dat hangt toevallig nu
in de Buurtbakker aan de Wagenweg.
Maar er zijn mensen die veel meer voor
de buurt doen dan ik hoor. Dat was
trouwens ook leuk geweest... een kleurenwaaier met alle mensen die kleur
geven aan de buurt.
Ik heb begrepen dat de Bosch en
Vaart kalender een traditie gaat worden en dat jij nu bekend gaat maken
wie de volgende kalender vorm gaat
geven. Ik ben benieuwd…
Ik geef het stokje graag door
aan….Gerard Veldman. Hij woont ook
op de Prinsessekade. Wisten jullie trouwens dat er heel veel creatieve mensen
aan de Prinsessekade wonen? Ik kies
voor Gerard omdat ik benieuwd ben
naar zijn invulling. Gaat hij hem tekenen, schilderen, typografen? Ik ben heel
benieuwd!
De kalender is nog te koop voor € 10,-.
Wil je de kalender bestellen, stuur dan
een mailtje naar info@boschenvaart.nl
Met de aanschaf van de kalender
ondersteun je ook andere initiatieven
in de buurt.

► vervolg van pagina 5

Ik kijk er wel naar uit om niet meer elke
dag om 5.15 uur op te hoeven staan.
Mensen vinden het jammer dat we ermee stoppen. Als mijn vrouw er dan op
wijst dat "uw man toch ook niet meer
werkt", is het antwoord van de klant:"Ja,
maar het is zo gezellig."
En zo gaat er bijna ongemerkt weer een
plek teloor waar mensen even binnen
kunnen wippen voor een bloemetje of
een praatje. De oudere klanten zijn
deels vervangen door jongere stellen,
die met die hoge huizenprijzen beiden
moeten werken om huis en auto's te
betalen, ze hebben haast en regelen
hun zaken per internet. En je kunt je als
bewoner bijna niet meer voorstellen hoe
het vroeger was met al die winkels om
de hoek, en bestellers op de bakfiets.
Maaike LeGrand

Van de wijkraad
Hoera, we zijn een Stichting!
Tijdens de jaarvergadering op 15 maart
hebben we het al aangekondigd: onze
wijkraad wordt een stichting. Maandag
11 juni was het dan zover: samen met
‘onze’ buurtnotaris Wijts & Ten Brink
Notarissen. ondertekenden we de officiële documenten.
Astrid Ruuls van Wijts & Ten Brink Notarissen: ‘Met het oprichten van de
stichting zou je kunnen stellen dat de
wijkraad een beetje officiëler is geworden. Voorheen was de wijkraad een
soort vereniging, bijeen gehouden door
een aantal buurtbewoners die het
bestuur vormden. Zo’n vereniging
is geen rechtspersoon. Dat betekent dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn bij een geschil. Nu de wijkraad een stichting is
geworden, is de Stichting aansprakelijk. Dat is prettig voor de bestuurders maar ook voor
bijvoorbeeld subsidieverstrekkers
en donateurs. Die kunnen nu
makkelijker alle gegevens opvragen en bijvoorbeeld de statuten
inzien.’

Een plechtig moment,
de penningmeester zet zijn handtekening

Overigens verandert er aan het bestuur
verder niets: alle huidige bestuursleden
zijn ook ingeschreven als bestuurders
van de stichting.
De statuten van de stichting staan
geregistreerd bij de Kamer Van
Koophandel. Op de website vind je ook
het KvK nummer en de statuten.
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De berg op tegen MS
Al bijna 15 jaar werkt Aafke
Moolenburgh (woonachtig in de Ipenrodestraat) als mondhygiëniste in
Nieuw Unicum in Zandvoort, een
centrum waar mensen verblijven die
niet langer thuis in zelfstandigheid
kunnen wonen. Veel van hen zijn getroffen door de ziekte Multiple Sclerose (MS). Nieuw Unicum is dan ook
het expertisecentrum van Nederland
op het gebied van deze ziekte.
Onlangs kreeg iemand in haar naaste
omgeving MS, waardoor de ziekte nog
dichterbij kwam. Daarom besloot ze om
samen met haar man, zwager en
schoonzus (ook buurtgenoten!) mee te
doen met het team van haar collega’s
van Nieuw Unicum in hun poging om de
Mont Ventoux te beklimmen. Sommigen
gingen te voet, anderen kozen voor de
fiets.

diegene misschien niet
meer kan. Dat maakt zo’n
tocht ook heel emotioneel
en confronterend.’
In totaal gingen er meer
dan 500 mensen de Mont
Ventoux op, sommige één
keer, anderen wel drie
keer. ‘Er was een jongen
van veertien,’ gaat Aafke
verder, ‘die fietste alleen.
Op de top wachtte zijn
vader hem op. Het was
duidelijk dat zijn vader
ook MS had. Dat ontroerde me zo.’

Een geweldige ervaring
‘Het gaat om veel meer
dan alleen het beklimmen
van de berg. Alle emoties
en de saamhorigheid van
Een strak trainingsschema
de deelnemers zorgen
Na het besluit om mee te doen volgde
ervoor dat het een
een aantal maanden van intensieve
geweldige ervaring is, iets dat we echt
voorbereidingen. Het is dan ook niet zo samen hebben gedaan. Hier zie je
maar een klim: de weg naar de top is 21 zoveel mensen die zich inzetten en tekilometer, met een afwisselende stijging gelijk toch kunnen genieten van elkaar
tot wel 12%. En de berg doet zijn naam en de prachtige omgeving. Bijzonder
eer aan: het waait er altijd. Een strak
om de wereld van MS te beleven buiten
trainingsschema was het gevolg.
Nieuw Unicum.’
Daarnaast werd druk gewerkt aan sponIn totaal heeft het team van Nieuw
soring: het veertienkoppige team van
Unicum bijna €14.000,- op gehaald met
Nieuw Unicum had zich tot doel gesteld
hun actie. Doneren voor het team kan
om € 7.000,- op te halen.
nog heel even:
Op 9 juni verzamelden de verschillende https://deelnemers.klimmentegenms.nl/
teams zich aan de voet van de Mont
projects/team-nieuw-unicum
Ventoux om de startbewijzen op te
Maar doneren voor onderzoek naar MS
halen. De volgende dag was het zover.
kan natuurlijk altijd!
Emotioneel en confronterend
Heb jij ook een bijzonder verhaal? Laat
Aafke: ‘Het was een bijzondere ervarhet ons weten, dan besteden we er voling. Op de weg naar boven zie je veel
gende keer graag aandacht aan!
mensen die MS hebben en meedoen
Frederike van Urk
met de tocht. Sommige mensen liepen
de route in estafette, anderen werden
gesteund door hun vrienden en naasten
om nog één keer de top te halen. Je
weet dan dat het volgend jaar voor

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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Team Nieuw Unicum boven op de Mont Ventoux.
Aafke is de tweede van links op de achterste rij
Foto: Aafke Moolenburgh

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem
info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart
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Van de wijkraad

Agenda

Help de vrijwilliger

Donderdag 19 juli 17.00 - 23.00 uur
Vrijdag 20 juli 17.00 - 23.00 uur
Zaterdag 21 juli 12.00 - 24.00 uur
Zondag 22 juli 14.00 - 21.00 uur
Parksessies in de Haarlemmerhout

Ook dit jaar was er weer een succesvolle Cultuurlijn. De Cultuurlijn
wordt, net als alle andere activiteiten
in de buurt volledig opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. Chapeau
naar al die mensen die in hun vrije
tijd ervoor zorgen dat dit soort
evenementen mogelijk zijn.
Maar de oplettende lezer heeft wellicht
ook gemerkt dat er op de Cultuurlijn dit
jaar één traditie ontbrak: de kinderworkshop op het Oranjeplein. Ondanks
meerdere oproepjes via facebook en
mail, meldde zich niemand om deze
workshop te regelen. Op zich is dat ook
goed. Als er geen animo is uit de buurt
om iets te regelen, gaan we er van uit
dat er ook geen animo is om ergens
naar toe te gaan. Maar die aanname
bleek zondag 3 juni toch niet helemaal
op te gaan. Veel bewoners vroegen
naar de workshop en een aantal
kinderen kwam voor niks. Dat is natuurlijk jammer.

Gespot! Gestort?!
Plotseling stonden er daar twee
schattige beeldjes op een boomstronk in de Hout. Een (tijdelijke?)
verfraaiing; leuk !

Minder leuk is dat er ook bewoners
gespot zijn die clandestien tuinafval
aan het storten waren in de Haarlemmerhout, Eindenhout en Heemtuin.
Zeer afkeuringswaardig en de daders
riskeren ook een boete. Daarnaast

In plaats van vier woensdagen na elkaar is
dit evenement dit jaar vier dagen aaneen.
Zie: www.parksessies.nl

Misschien lees je dit en denk je: dat had
ik best willen doen, maar ik heb de
oproepen gemist. Stuur dan een mail
aan info@boschenvaart.nl

Woensdag 15 augustus t/m zondag 19
augustus (wisselende tijden)
Haarlem Jazz & More in de binnenstad

Zet in je mail je naam, adres en telefoonnummer en wij zetten je als ‘extra
vrijwilliger’ op de lijst. Daarmee geef je
aan dat we je mogen benaderen als
een evenement handen te kort komt.
Bijvoorbeeld voor een bardienst tijdens
Koningsdag. Of het opbouwen van het
podium tijdens de Cultuurlijn.

Zaterdag 22 september
Bosch & Vaart Burenborrel in bijna alle straten. Meer informatie volgt via de contactpersonen Burenhulp

En wil je graag structureel iets doen als
vrijwilliger in de wijk? Er zijn tal van initiatieven die onze buurt zo bijzonder
maken. Alle hulp is welkom!
levert de stort ook problemen op. De
vaak bijzondere planten die er staan
worden verstikt en de oneigenlijke
planten gaan weer groeien. Dit is de
reden dat het groen overwoekerd wordt
door klimop. Als er tussen de stort ook
de Japanse duizendknoop zit, dan is de
ellende niet te overzien.
Voer je tuinafval netjes af!
Er zijn mogelijkheden genoeg om
groenafval uit de tuin te verwijderen.
Als de kleine groenbak te klein is bestel
dan bij Spaarnelanden een grotere.
Wellicht mag u het teveel met
goedkeuring deponeren in de bak van
de buren. Tijdelijk opslaan en vervolgens twee weken wachten op de volgende ronde van Spaarnelanden is een
optie. Is composteren een idee? Het
groen kan ook gratis en voor niets
gestort worden op het millieuplein van
Spaarnelanden in de Waardepolder.
Kortom: werk mee aan het mooi
houden van onze wijk e.o. !

Zie: www.haarlemjazzandmore.nl//

Koffie in HOUT
Elke eerste maandag van de maand in
Restaurant HOUT op de Wagenweg
Maandag 2 juli 10.30 uur
Krijn Kluft - Kunst in de context
Maandag 6 augustus
geen spreker
Maandag 3 september
Olaf Koch - adviseur financiële planning

Maandag 1 oktober
Marga Trossel - sieraden
Maandag 5 november
bezoek aan het stadsklooster in Amsterdam
o.l.v. F. v.d. Rijken
Maandag 3 december
Gautam S. Bhullar - De Sikh

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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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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