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Veertig jaar wijkraad Bosch & Vaart
Wie jarig is, trakteert!

Wijkraad 40 jaar, de
tumultueuze jaren 80
In de Kroniek van april stond Hans van der
Straaten stil bij de eerste jaren van de wijkraad Bosch & Vaart. Dit keer zijn de jaren
tachtig aan de beurt. Een enorme explosie
van activiteiten vond plaats in dit decennium.

► lees verder op pagina 2

Bosch & Vaart volgens
Gerard Veldman
We zijn er trots op dat kunstenaar Gerard
Veldman de kalender dit jaar ontworpen
heeft. Benieuwd wie Gerard Veldman is?
En waar je hem van kan kennen? Hoog
tijd om kennis te maken.
► lees verder op pagina 3 en 4

Net als in de film
Alvast een kleine impressie

Vorig jaar zijn we begonnen met het initiatief om een kalender uit te brengen. In
eerste instantie om alle nieuwe mensen
in de buurt een beetje wegwijs te maken
in wat er zoal te doen is in de Bosch en
Vaart en vooral, wanneer. Daar hebben
we veel leuke reacties op gekregen.
Daarnaast werd de kalender vorig jaar ook
te koop aangeboden aan de huidige bewoners tijdens de nieuwjaarsborrel. Hoewel
we er best veel verkocht hebben, merkten
we dat er ook buurtbewoners waren die
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teleurgesteld waren dat we de kalender niet
gratis konden aanbieden aan iedereen.
Cadeau aan de buurt
Dat laatste vonden wij als wijkraad ook jammer. Daarom hebben we voor dit jaar gemeend om de kalender speciaal uit te geven
als cadeau aan de buurt, omdat we 40 jaar
bestaan. Daarom ontvang je de kalender
deze keer tegelijk met de Kroniek.
► lees verder op pagina 2

► lees verder op pagina 5

Energietransitie in de
Ipenrodestraat
Maaike LeGrand sprak met twee bewoners
van de Ipenrodestraat over de uitdagingen
van wat onderhand bekend staat als de
energietransitie. Doe er je voordeel mee,
de heren geven goed bruikbare tips!
► lees verder op pagina 8 en 9

Verder in dit nummer:

KERSTZINGEN
Maandag 24 december

• Column GROEN - pagina 5

Middernacht
Oranjeplein

Productiemaatschappijen weten Bosch &
Vaart steeds vaker als filmset te vinden.
Dat heeft zo zijn leuke en minder leuke
kanten.

• Buurtgenoten: Bastiaan Möllers -

NIEUWJAARSBORREL
Zondag 13 januari
16.00 - 19.00 uur
Restaurant HOUT

pagina 6 en 7

• De wijkraad over o.a. : Vrachtwagenver-

bod Schouwtjeslaan, Jaarvergadering en
buurtdiner, grondwateronderzoek,
Kerstzingen, Nieuwjaarsborrel
pagina 9 t/m 12

• Agenda - pagina 12

► vervolg van de voorpagina
We zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar de
reacties. Tijdens de jaarvergadering op
zondag 24 maart 2019 zullen we een kleine
enquête houden.
Heb je de kalender niet ontvangen samen
met deze Kroniek? Stuur dan een mail met
je naam en adres naar:

Hoe zat het ook al weer met de Bosch & Vaart kalender?
Elk jaar geeft een kunstenaar uit de buurt
zijn of haar visie op de Bosch & Vaart.
We voorzien de kalender van de
belangrijkste data zodat iedereen – nieuw
of oudgediende - weet wat er wanneer
gebeurt.

info@boschenvaart.nl

De kunstenaar die de kalender heeft
ontworpen mag vervolgens weer iemand
benaderen voor het volgende jaar.
De eerste kalender (2018) is ontwikkeld
door Willemien Ebbinge.
De kalender voor 2019 is ontworpen door
Gerard Veldman (zie pagina 3).

Wijkraad Bosch en Vaart 40 jaar, de tumultueuze jaren tachtig
Het jaar 1982 was een jaar met heel veel
activiteiten. Het jaar werd geopend op
zondag 3 januari 1982 met een Nieuwjaarsbijeenkomst in wat toen heette Studio Geurts op de hoek van de
Spruitenboschstraat en de Bosch en
Vaartstraat.

Tijdens deze bijeenkomst traden op het
Bosch en Vaart Salon Ensemble dat muziek speelde uit de jaren waarin ook onze
wijk is ontstaan en daarnaast ook Isebrilde
82 met zang en muziek. Isebrilde 82 was
een duo van meisjes die net eindexamen
hadden gedaan op het Triniteits Lyceum.
Wim Vogel had deze oud-leerlingen van
hem uitgenodigd. Het zou hun eerste optreden buiten de vertrouwde muren van de
school worden. Een van de meisjes durfde
het op het laatste moment toch niet aan. Het
meisje met de ukelele durfde wel. Het was
het eerste openbare optreden van Brigitte
Kaandorp. Een jaar later doet zij mee met
het Camerettenfestival in Delft waar zij in de
finale Paul de Leeuw en Hans Liberg
verslaat.
Een explosie van activiteiten in 1982
Kort na de tentoonstelling “Bosch en Vaart.
Van buitenplaats tot Stadskwartier” die van
12 maart tot en met 20 maart 1982 werd
gehouden in het huis Uyt den Bosch aan de
Spanjaardslaan, nam de tweede voorzitter
van de wijkraad, Bertus Brendel, op zaterdag 8 mei 1982 afscheid met een
feestelijk rondrit door de wijk. De coördinatiegroep bestond toen uit nog maar twee
personen: Rob Linck en Renée Pull, Rob en
Renée krijgen na een oproep in de wijkkrant
gezelschap van Job Reverda (voorzitter) en
Dorita de Groot (coördinatie werkgroepen)
en Dineke Vergers (secretaris).
Bosch & Vaart Stratenvoetbaltoernooi
Aan het begin van de zomer van 1982, van
17 tot en met 25 juni, vond er op het veldje
in de Hout tegenover de Ford-garage (nu
het appartementencomplex aan de Wagenweg) het Bosch en Vaart Stratenvoetbaltoernooi plaats, waaraan niet minder dan acht
jeugdteams en tien volwassenenteams
meededen. Zo goed als alle straten waren
vertegenwoordigd, zelfs het Wilhelminapark
was met een gastteam van de partij. Rienk
van Grondelle en Wim Vogel waren de grote

en bewoners van het verpleeghuis
Zuiderhout. Jarenlang heeft vooral
Annette Nicolaï dit koffieconcert
samen met Sancta georganiseerd.

Veegactie, tennistoernooi
en blokkade Wagenweg
Eind september organiseerde de
wijkraad, vooral Greetje van Campen, met de gemeente samen een
grote veegactie. Alle auto’s
moesten weg zodat de
Het meisje met de ukulele, Brigitte Kaandorp veegwagens eens goed de straatgoten konden schoonmaken. Deze
animatoren van dit festijn dat met een grote
enorme explosie van activiteiten werd affinaledag op zaterdag 26 juni werd afgerond met een wijktennistoernooi. En nog
gesloten. Jan Stam had zijn bus op het
was in het tumultueuze jaar 1982 de koek
veldje gezet compleet met geluidsinstallatie.
niet op. Zaterdag 6 november blokkeerden
Tot groot verdriet van de aan het Westerbewoners van Bosch en Vaart en het Wilhelhoutpark woonachtige Joop Visser (Jaap
minapark samen met de leerkrachten en
Fischer) die luid protesteerde tegen zoveel
leerlingen van de Haarlemmerhoutschool
kabaal en rumoer in zijn achtertuin. Wie het
(nu Bos en Vaartschool) een half uur lang
toernooi won, weet ik niet meer. Ik dacht het
de Wagenweg. Dat was nog nooit vertoond.
Oranjeplein, met spelers als Arie de Groot
Geen bus kon er door. De Wagenweg was
en ik dacht wel drie broers Brüggen, Lamonveilig en daar moest verandering in
bert Quant was ook van de partij.
komen.
Zomerfeest, sprokkelactie en
In de loop van het jaar verliet René Pull de
koffieconcerten
wijkraad. In december 1985 sluit Jenny VerEr was op 4 september een groot zomergers aan bij de coördinatiegroep. Jenny was
feest met in de middag een meespeelspel
toen al jaren actief bij de speeltuinvereniging
voor kinderen onder leiding van Wiebe Cool
Bosch en Vaart en bij de Zonneruiters.
en ’s avonds een barbecue met twee
Begin 1986 neemt Job Reverda afscheid
muzikale acts: “Richards Lick” Band met
van de wijkraad en start de wijkraad in de
Stones and Blues Music en rechtstreeks uit
samenstelling: Hans van der Straaten, Jende States Dave Marsh met z’n Bubbles en
ny Vergers, Dineke Vergers, Bart Lam en
Surprises. De muziek was vooral hard, herPipo Nicolas. Ieder jaar is er een Nieuwinner ik mij. Een week later organiseerde
jaarsbijeenkomst met vrolijke uitnodiging
Dick Vonk, bioloog in dienst van de geontworpen door Maarten Tamsma, ieder
meente, een rondwandeling door het Vogeljaar is er een zomerfeest, in de barre winbos. Hij gebruikte die rondleiding ook om
ters van 1984 en 1985 vinden er grootse
buurtbewoners te ronselen voor een
schaatsfestijnen plaats op de Leidsevaart.
sprokkelactie in het Vogelbos, later in de
Het Vocaal Heeren Collectief “Malle Balle”
herfst. Een aantal jaren heeft deze
wordt opgericht en verschijnt met een
sprokkelactie plaatsgevonden tot groot
lofzang op de Hout op de televisie. Er
plezier van vele wijkbewoners die jarenlang
hangen twee belangrijke evenementen in de
gratis hout voor hun open haard hadden.
lucht: de wijkmusical (24 november 1990 in
Ook Dick Vonk verandert wel eens van
de aula van Sancta Maria) en het Bosch en
opvatting, want tegenwoordig wordt er niet
Vaart boek (7 november 1992 gelanceerd in
meer gesprokkeld. Sprokkelen blijkt toch
het ABC).
niet zo goed voor de vogelstand in het Vogelbos te zijn. De zondag na de zaterdagse
Wordt vervolgd . . .
sprokkelactie organiseerde de wijkraad
Hans van der Straaten
samen met Sancta Maria een koffieconcert
voor scholieren van Sancta, buurtbewoners
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Bosch & Vaart volgens Gerard Veldman

Voor de tweede keer brengt de Wijkraad
de Bosch en Vaart kalender uit. Dit jaar
zijn we trots dat buurtgenoot en kunstenaar Gerard Veldman (Prinsessekade) de
kalender ontwerpt.
Extra leuk is dat de kalender dit jaar niet
alleen voor de nieuwe bewoners maar voor
alle buurtgenoten beschikbaar is. Benieuwd
wie Gerard Veldman is? En waar je hem
van kan kennen? Hoog tijd om kennis te
maken.
Gerard, ik lees dat je geboren bent in
Zwolle. Neem ons mee: hoe ben je in
Haarlem terechtgekomen en hoelang
woon je hier al?
Eind jaren tachtig woonde ik in Groningen
en mocht in het kader van mijn opleiding
aan de Kunstacademie Minerva stagelopen
bij De Geïllustreerde Pers in Amsterdam.
Pagina’s vormgeven en illustraties maken
voor diverse tijdschriften. Toen nog zonder
computers.

Ik bleef bij de tijdschriften hangen en werkte
me op tot art-director. Daar was ik verantwoordelijk voor diverse titels, zoals Fancy,
Elle, Panorama, Playboy, Seasons en Maxim. Een leuke hectische baan met veel
verantwoordelijkheid en dagelijkse deadlines. We waren veel op reis om mooie
fotoreportages te maken. Een groep
creatieven die samen de drive hadden om
een mooi magazine te maken.
De opkomst van internet en de dalende
advertentie-inkomsten zorgden ervoor dat er
eind kwam aan het feest. Er was steeds
minder geld beschikbaar om een mooi

Ik werk altijd figuratief, er moet wat te zien zijn.

magazine te maken. In die tijd woonde ik in
Amsterdam en werkte in Schalkwijk bij
Uitgeverij Spaarnestad (ook VNU). Zodoende kwam ik er achter dat Haarlem een
erg fijne stad was. Het is een bekend verhaal: door gezinsuitbreiding zoek je een
groter huis en dan kies je al snel voor Haarlem. En het centrum lijkt op dat van Zwolle,
dus dat voelde wel zo vertrouwd.
En met wie woon je aan de
Prinsessekade?
Ik woon hier met mijn Anneke en kinderen
Puck en Kick al bijna 16 jaar op de Kade.
Anneke werkt voor de Gemeente Amsterdam als accountmanager en mijn kinderen
studeren in Utrecht, kunstgeschiedenis en
Kunstacademie. Ik heb ze niet eens
gepusht. Verder zijn wij gezegend met veel
fijne buren, uitzicht op het water en een
frietkot op de hoek. Het is hier heerlijk wonen.

Je geeft les aan de Hoge School van Amsterdam (HvA) en daarnaast schilder je.
De perfecte combinatie?
Ja, het gaat allebei over beeld, inhoudelijk
sluit het goed bij elkaar aan. Aan de HvA
(Media, Informatie en Communicatie, Creative Business) geef ik hoofdzakelijk beeld
gerelateerde vakken, zoals conceptuele
ontwikkeling, art direction, fotografie, video,
vormgeving en beeldfilosofie.
Als ik schilder ben ik als beeldmaker natuurlijk helemaal vrij, dan hoef ik me niet
bezig te houden met opdrachtgevers,
doelgroepen of een corporate identity.
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Door deze combinatie is het af en toe wel
schipperen met de beschikbare tijd. Mijn
studenten staan voorop, die kan en wil ik
niet laten wachten. Voordeel hiervan is dat
ik langer kan nadenken over wat en hoe ik
iets wil schilderen. Dat broeden op een idee
vind ik heel leuk.
Wat inspireert jou?
Ik heb van kinds af aan altijd de behoefte
gehad om te tekenen en te schilderen. De
keuze van mijn onderwerpen komt vaak
voort uit massamedia, scenes uit films, die
mij een bepaald gevoel geven, foto’s met
een bepaalde impact, beeldende kunst,
muziek, strips. Het kan van alles zijn, als ik
er maar sterk beeld van kan maken. Beeld
dat ik spannend vind. Ik laat mij graag inspireren. Ik werk altijd figuratief, er moet wat
te zien zijn. En vooral ook het verf element
vind ik fascinerend. Hoe je een bepaald idee
kunt vertalen en creëren met verf. Ik vind
het fijn om met die materie bezig te zijn en
dat lukt de ene keer beter dan de andere,
dat is het leerproces. Als ik werk verkoop
ben ik blij dat mijn idee goed over is gekomen.
Dit jaar ontwerp jij de Bosch en Vaart
Kalender. Daarmee laat je jouw idee zien
bij de buurt. Hoe zie jij de buurt?
Ik vind het leuk om bij een bepaald
onderwerp te kijken of er ook nog een andere interessante kant is dan het voorspelbare.
► vervolg op pagina 4

► vervolg van pagina 3

Cover van de Bosch & Vaart kalender

Cliché: Bosch en Vaart is mooi, welvarend,
heeft prachtige huizen met fraaie architectuur, kindvriendelijk, groen. Maar er zijn ook
veel onderbelichte elementen in de buurt.
Als je door een andere bril kijkt, kun je verrassende situaties tegenkomen en daar
mooie composities van maken. Dat is het
idee. Ik gaf al aan dat ik mij graag laat inspireren en kwam werk tegen van John
Bokor en Christop Neumann. Ik besloot hun
kleur en materiaalgebruik met ecoline los te
laten op deze kalender.
Zou je iets willen veranderen aan de
Bosch en Vaart?
In een buurt als Bosch en Vaart valt niet
veel te veranderen, we moeten er vooral
voor waken dat de sociale kleefkracht blijft.
De ondersteuning vanuit de bewoners voor
de verschillende initiatieven is hierin erg
belangrijk. Ik zie en hoor dat het steeds
meer moeite kost om vooral nieuwe bewoners te betrekken bij buurtactiviteiten.
Het zou verdomd jammer zijn als dit unieke
element van de buurt zou verschalen. Dit
maakt juist de buurt!
Dit jaar kreeg jij de kalenderopdracht
door van Willemien Ebbinge. Het nieuwe
jaar moet nog beginnen, maar heb je al
een idee aan wie je het stokje volgend
jaar zal overdragen?
Het is heel leuk om voor de hele buurt iets
te mogen maken. En als het dan gedrukt en
verspreid wordt heeft dat echt iets bijzonders. Ik heb het met heel veel plezier
gedaan. Hoe ik het stokje aangereikt kreeg
is nog wel een mooi verhaal.
Ik ken Willemien al lang, we delen een schildersatelier in de Egelantier. Ik dacht dus dat
ik haar goed kende. Het was dan ook wel
een beetje een verrassing toen ze mij
zonder enig overleg vooraf nomineerde. Ik
werd er mee geconfronteerd tijdens de
jaarlijkse wijkborrel en toen kon ik niet meer
terug.
Ik denk dat ik hier maar een traditie van
maak…
Frederike van Urk
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Column

Winterklaar!

Voeren we nu vooral discussie over wintertijd, niet alleen Jacobse & van Es waren
vroeger druk bezig met het ‘winterklaar maken’ van de tuin. Alles moest kort gesnoeid,
geschoffeld en geharkt tot er een keurig
grasveld overbleef met daaromheen keurig
nette zwarte borders. Het winterbeeld was
supersaai, want zelfs sneeuw bleef niet op
de resten van planten liggen, wat vaak een
mooi silhouet oplevert. We zijn hier gelukkig
allang van teruggekomen en laten het best
de natuur op zijn beloop. Een beetje ‘slordig’
is juist goed voor de dierenpopulatie in de
tuin: verdorde bladeren en plantenresten zijn
belangrijk voor allerlei nuttige diertjes.
Wat wel handig is om te doen zet ik even op
een klussenlijstje zodat je deze met de Kroniek in de hand buiten kunt afwerken.
1.Knippen en snoeien: De grasmat mag
nog een keer gesnoeid, liefst niet te kort.
Deze gaat dan in rust. Haal blad weg. Een
dikke laag blad zorgt voor lichtgebrek, waardoor het gras geel kan worden. Gebruik een
grashark of een bladblazer. Hark het in de
borders het vormt een prima beschermende
deken tegen de vorst. Snoei de hagen niet
meer, klimop knip je nog even kort en strak.
Mesten is niet nodig in de wintermaanden,
strooi wel kalk op het gazon. Bomen zijn wat
specifieker: sommige bomen mag je juist
niet snoeien als ze geen blad meer hebben.
Dit zijn de ABC-bomen: Acer (esdoorn), Betulus (berk), Carpinus (haagbeuk), maar ook
bij Juglans (walnoot), Aesculus (kastanje) en
Vitis (druif) komt de sapstroom vroeg op
gang en is er kans op 'bloeden'. Snoei een
berk, esdoorn, kastanje, walnoot en druif als
ze nog in blad staan, maar zeker voor kerstmis, om ‘bloeden’ van de snoeiwonden te

voorkomen. Andere soorten kunnen beter in
het voorjaar gesnoeid worden.
2. Als de beplanting niet naar je zin was
kun je nog nieuwe planten in de border zetten (of je tuinontwerper om advies vragen).
Het is nu ook de tijd om bollen te planten:
strooi flink wat tulpenbollen in de border, en
op kale plekken in het gras prik je crocusjes.
Vrolijk voorjaar! Trek de ‘oude’ eenjarige
planten er gewoon met wortel en al uit, deze
mogen de groenbak in.
3.Waterelement of vijver: Nu de blaadjes
vallen moet je zorgen dat ze niet in de vijver
komen. Een laag blad op de bodem kan
gaan rotten, en dat is niet gunstig voor de
waterkwaliteit. Span een net over de vijver
om het blad op te vangen. Haal ook afgestorven plantendelen uit het water. Als het
straks echt gaat vriezen is het verstandig te
voorkomen dat de vijver helemaal dichtvriest. Dat kan door altijd een wak open te
houden in de vijver. Gebruik hiervoor een
onderwaterpompje. Filterpompen kunnen
’s winters uitgezet worden. De pomp van
waterelementen en fonteintjes in de vijver
kan ook het best worden afgezet. Verwijder
al het water uit kleinere waterelementen,
zoals een molensteen, potten of een muurspuwertje. In het voorjaar kun je dan alles
weer zonder schade opstarten.
4.Kuipplanten beschermen: Sommige
tuinplanten zijn niet tegen strenge vorst bestand. Het is daarom aan te raden voordat
het hard gaat vriezen een jas aan te trekken.
Met vliesdoek of met noppenfolie kunnen
vorstgevoelige planten tegen de ergste koude en tegen de wind beschermd worden. Dat geldt ook voor planten in een pot of
kuip. Dek vaste planten in de border af met
een laag blad. Pak een stamroos in met
noppenfolie of een speciale rozenzak. Planten in kuip zoals Olijfbomen en
Oleanders moeten naar binnen. De eerste

nachtvorsten zijn al op komst. Zet de planten
bij voorkeur in een koele (tussen de 5 en
15 °C) ruimte en geef een beetje water.
5.Waterkraantje afsluiten: Laat vorstgevoelige leidingen en tuinslangen helemaal
leeglopen. Sluit de kraan af. Staan er gieters
en potten in de tuin, zet deze dan ondersteboven om te voorkomen dat er water in blijft
staan en ze stukvriezen.
6.Vogeltjes: In de zomer vangen de vogels
schadelijke insecten uit de tuin, in een strenge winter hebben ze onze hulp nodig. Zaadmengsels, vetbollen, pinda’s (geen zoute
pinda’s), maar ook broodkorstjes van de
buurtbakker vinden ze heerlijk.
Al lijkt zo’n lijst veel werk, met ons formaat
tuinen is het in een middagje gepiept en als
je nog even aanmaakhoutjes hakt, kan de
open haard om vijf uur aan. Fijne zaterdag!
www.lucienijsen.nl

Net als in de film

Dat wij in een prachtige buurt wonen,
hoeft natuurlijk niemand ons te vertellen.
Waarschijnlijk zijn de meeste buurtbewoners er allang aan gewend. En voor
sommigen went het wellicht nooit: De
Hout in de herfst, het Oranjeplein in volle
bloei, de prachtige huizen, verschillend
en toch met elkaar verbonden…
Die schoonheid is de rest van Nederland
ook niet ontgaan. Ook in Hilversum, het Hollywood van de lage landen, wordt steeds
vaker gevraagd of series, films en ook
reclames opgenomen mogen worden in het
pittoreske Haarlem. Nog leuker natuurlijk,
als dan ook nog eens jouw huis als allermooiste uit de bus komt en je gevraagd
wordt als setlocatie. Hollands next tophuis.
Met enige regelmaat zien we daarom straten
vol met kabels, cameramannen, cateringtrucks en bij mooi weer, kleedjes met

Oranjeplein tijdens opnames KLEM in 2016

kinderen die handtekeningen en selfies verzamelen. Best een leuk begin van de dag,
om s’ ochtends vroeg met je bakfiets vol
kinderen je favoriete acteur of actrice tegen
te komen.
Maar er is ook een keerzijde. Die opnames
betekenen ook minder parkeerplekken, omrijden, licht- en geluidsoverlast… Terwijl de
buren een leuke bijverdienste hebben, zitten
anderen met de overlast.
Dat begrijpen ze in Hilversum ook. Daarom

5

Foto: Chris Hoefsmit

vinden we het geweldig dat vanuit de
verschillende scoutingbureaus is
aangegeven dat er een speciaal potje is
gereserveerd zodat bij elke opname ook
geld kan worden overgemaakt naar de
wijkraad om speciale evenementen te sponsoren. Bijvoorbeeld de Cultuurlijn.
Zo profiteert uiteindelijk de hele buurt van de
opnames. Een kleine troost, als je volgende
keer geen parkeerplek voor je deur kunt
vinden?

Buurtgenoten: vinoloog Bastiaan Möllers

Wijn is Bastiaans werk én zijn passie.
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Vinoloog en wijnhandelaar Bastiaan
Möllers kwam na uitgebreid onderzoek in
onze buurt op Wagenweg terecht om
&Wine te vestigen. Zelf woont hij in
Roelofarendsveen met zijn vrouw en
twee zonen van 15 en 17, maar hij brengt
het leeuwendeel van zijn tijd in Haarlem
door. Een interview met een enthousiaste
man, die niet uitgepraat raakt over zijn
vak: wijn.

Waarom viel je keuze op onze wijk voor
je winkel?
“Ik was op zoek naar een wijk met een
dorps karakter in een leuke stad. Leiden
was ook een optie, want daar heb ik eerder
een winkel gehad, maar ik koos uiteindelijk
voor Haarlem. Ook al woon ik hier niet, ik
voel me erg betrokken bij de wijk en ik koos
heel bewust voor deze locatie op het snijpunt van Bosch & Vaart en Koninginnebuurt.
Een zaak in het centrum is veel meer gericht
op passanten, maar ik wilde juist ook het
contact met de bewoners. Ik zit hier nu al
drie jaar naar tevredenheid.”
Is &Wine je eigen idee?
“Nee, &Wine is het concept van importeur
Horizon Wines, maar uiteindelijk is het een
winkel geworden die ik helemaal naar mijn
eigen hand heb gezet. Ik wil een klassieke
wijnzaak met een hippe look & feel. En niet
alleen wijn verkopen, maar ook allerlei leuke
activiteiten en evenementen ontwikkelen en
proeverijen en wijncursussen geven.”

Met het proeven leer je een
wijn analyseren
op intensiteit,
kleur, geur en
smaak, laag of
hoog in tannine
en zuur. En dat
is toch wat de
meeste mensen
eigenlijk het
leukste vinden.”
Waar komt de
wijn in jouw
winkel vandaan?
“Via onze wijnimporteur kopen we collectief van zes wijnhuizen, waaronder Niepoort uit Portugal en champagne
van Roger Coulon. Dat zijn producenten
waar ik mee kan lezen en schrijven. Daarnaast ga ik voor de directe import van een
aantal niches, mooie wijnen uit de Loire,
Bourgogne, Bordeaux en Jura van gespecialiseerde kleine boeren. Bovendien vind ik
het belangrijk om zo duurzaam mogelijk
bezig te zijn, ik kan wel zeggen dat 80% van
mijn wijnen biologisch is. En er is natuurlijk
ook nog een trend naar alcoholvrij. Steeds
meer mensen gaan bewuster om met alcohol of drinken bijvoorbeeld niet door de
week. Dat wordt gemeengoed. “

Heb je een opleiding in wijn gevolgd?
“Ja, ik ben zoals iedereen in de wijnbusiness begonnen met een vignet, een oorkonde en een brevet. Op mijn drieëntwintigste
werd ik vinoloog en ging ik door met de opleiding tot het vijfde niveau: magister vini.
Dat is de hoogste titel die je hierin kunt bereiken. Er zijn er maar twaalf van in Nederland. Ik heb de opleiding spijtig genoeg niet
helemaal kunnen afronden door persoonlijke
omstandigheden, maar ik heb wel de kennis
in huis. Verder zit ik al negentien jaar in het
wijnvak, ik werkte bij topimporteurs, grootwinkelbedrijven en speciaalzaken. En ik zit
in het proefpanel voor het tijdschrift
Perswijn.”

Wat zijn jouw eigen favorieten?
“Mijn voorkeur ging altijd uit naar Franse
wijn, maar inmiddels ben ik ook enorm fan
van Portugal. Ik heb hier net zoveel Portugese wijnen op de plank staan als Franse.
Ik houd heel erg van Frankrijk, van de kleine
wijngebieden en de Franse tradities, maar
de omgang met de producenten is in een
joviaal land als Portugal veel makkelijker én
de prijs is nog heel goed. Bovendien stijgt
de vraag mondiaal door nieuwe gebieden
als China, India en Brazilië en dan is Portugal nog redelijk onontgonnen.
Ik houd van iets verassend moois, waarbij
het verhaal van druivenstok tot glas moet
kloppen. Zo heb ik bijvoorbeeld een Portugese wijn van Luis Duarte uit Alentejo. Daarin proef je de zon en de lokale druiven en de
prijs-kwaliteit is heel goed. Heel toegankelijk
en toch spannend. Zowel voor de liefhebber
als voor de wijn-nerd. Je kunt kiezen uit wit,
rood en rosé, wat wel apart is. Meestal specialiseert een wijnboer zich in rood of wit.”

Je geeft zelf ook les.
“Ja ik ben geregistreerd wijndocent en leid
op tot het wijnvignet en afgelopen zomer
voor het eerst ook voor de oorkonde. Bij de
oorkonde moeten mijn cursisten naar de
Wijnacademie in Maarn voor het examen en
een proeftest van vier wijnen. Maar ook al is
het vignet eigenlijk alleen op theorieniveau,
ik geef vanaf het allereerste begin ook wijnproeven. Dat is voor het vignet niet nodig,
maar ik vind het een toegevoegde waarde.

En hoe vind je de nieuwe-wereldwijnen?
“Ik verkoop ze zeker ook. Oude wereld,
nieuwe wereld, Nederlandse wijn… de grenzen vervagen. De klassieke wijngebieden
intrigeren me meer, maar de mengelmoes
die er nu is, is heel leuk. Ik ben erg van de
klassiekers, maar dat gaat vooral om de
klassieke werkwijzen. Wijnen moeten hun
terroir uitademen, daar kun je ook veel van
terugvinden in de smaak. Nieuw-Zeeland
bijvoorbeeld heeft een heel nieuw type wijn
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voortgebracht doordat ze zoveel zon hebben en de tempering van de oceaan. In hun
sauvignon proef je exotisch fruit en florale
tonen. Dat is echt een neoklassieker met
een heel specifiek karakter, zoals ook een
Sancerre uit Frankrijk dat heeft.”
Wat vind je nu het leukste van jouw vak?
“Ik ben natuurlijk ook commercieel bezig,
maar het interessantste is toch om mensen
te adviseren. Ik ben er trots op hoe ik in het
vak sta. Ik zoek meer de rechtmatige eigenaar bij een lekkere wijn en vind het leuk als
ik die op de plank heb staan. Ik wil niet iemands kelder volstouwen, maar mensen
echt een plezier doen.
Verder vind ik het fijn om de aansluiting met
de wijk te zoeken. Tijdens de Kunstlijn werkten we samen met de Buurtbakker, zodat
we weer meer leven krijgen aan de Wagenweg. Ik doe mee aan Koningin tussen de
Schuifdeuren, we maken dan de wijnhuiskamer van Haarlem met livemuziek. En ik organiseer zelf ook muziekconcertjes, zoals
Fado & Wine, iets wat we op een zondagmiddag met veel succes deden met een
heel goede fadozangeres.
Ik ben een hobbykok en tijdens wijnspijsavonden verzorg ik ook de catering als
de groep niet te groot is. Ik geef spijstips
met recepten die ik zelf heb uitgewerkt. Met
de bijbehorende geschikte wijnen natuurlijk,
van duur tot betaalbaar.
En ik bedenk graag nieuwe dingen. Zo ben
ik nu bezig om een wijnabonnement op te
zetten, waarbij abonnees elke maand door
mij uitgezochte wijnen thuiskrijgen met een
beschrijving en een wijn-spijsadvies. Ik bezorg de boxen voorlopig zelf, dat bevordert
ook het contact met mijn klanten.”
Ellen van Mol

&Wine zit aan de Wagenweg op nummer 25
en de website van Bastiaan Möllers is
enwine.nl

Energietransitie in de Ipenrodestraat
Wat is duurzaam?

Op een herfstige middag spreek ik met
twee bewoners van de Ipenrodestraat
over de uitdagingen van wat onderhand
bekend staat als de energietransitie. Ze
wonen aan de twee uiteinden van de
straat.
Henk Kaan heeft het enige houten huis van
Bosch & Vaart (als we de huizen bij de manege niet meetellen) zelf ontworpen en betrok het in 1983. Henk is nu met pensioen, is
opgeleid als architect en heeft gewerkt op
vele gebieden waar het aspect van energie
in gebouwen een rol speelt. Hij heeft toentertijd heel grondig nagedacht over isolatie,
en kozijnen met drie lagen beglazing uit
Denemarken laten komen omdat drievoudige beglazing in Nederland niet verkrijgbaar
was. Henk: “Ik durf te zeggen dat ons huis
toen het best geïsoleerde huis was van heel
Haarlem.”
Een huis voor een liefhebber
Lucas Land heeft het huis aan de andere
kant van de straat in december 2017
gekocht en beschrijft beeldend in welke
staat het toen verkeerde: het water stond
tien centimeter hoog in de kruipruimtes
onder de keuken en de woonkamer, de vele
ramen hadden alle enkel glas, isolatie was
ver te zoeken. De (eveneens dus vele)
kozijnen waren nog origineel, en in niet al te
beste staat, kortom, ”een huis voor een
liefhebber”, zoals Henk het treffend omschrijft.
Die liefhebber is Lucas duidelijk. Hij en zijn
vrouw zijn veertigers, met twee dochters van
17 en 19. Lucas heeft een vriend die
bouwkundig ingenieur is en hij heeft voor de
gehele verbouwing gewerkt met aannemer
Fred Moorman van DRZM) die 'duurzaamheid in zijn genen heeft”, zoals Lucas
het verwoordt.
Duurzaam omgaan met energie behelst
meer dan de voorzieningen in je woning,
benadrukken beiden. Het heeft ook te
maken met hoe je leeft, hoe je op vakantie
gaat en reist. De woning is maar een onderdeel van je voetprint. Henk en Lucas hebben een workshop in het ABC gegeven,
waar groepjes experts op woongebied
elkaar troffen, zoals architecten, aannemers,
installateurs, adviseurs, ambtenaren en
particuliere opdrachtgevers. De verbouwing
van Lucas' huis vormde een ideale casus.
Ideale casus
Waar te beginnen? Door het dak verdwijnt
30% van de warmte, dus de eerste
aandacht ging naar de kap. Het bitumen
ging eraf, en een laag van tien centimeter
isolatiemateriaal werd aangebracht. ”Het is

heel belangrijk een
zogenaamde
koudebrug te vermijden. Als er een
plek is die veel kouder is dan de rest, slaat
daar vocht en condens neer en kun je
schimmel en rot verwachten op termijn“,
doceert Lucas. De
tweede grote stap
was het aanbrengen
van HR++ glas in alle
ramen en het
vervangen van de
verrotte kozijnen.
De keuken tijdens …
Tevens is de buitenwand ter plaatse van
de borstwering in de
woonkamer extra
geïsoleerd. De volgende grote stap
betrof het aanbrengen
van een Tonzonbodemafsluiter op het
zand om eventueel
hoog grondwater op
de gehele begane
grond te scheiden van
de muren en balken.
Tevens is er Tonzonvloerisolatie aangebracht om de koude
uit de grond te
scheiden van de verwarmde woonkamer
en serre.
… en na de verbouwing
Een laatste stap die
Lucas nog gaat zetten
is het plaatsen van een zeer speciale houtVragen en nog meer vragen
kachel uit Zwitserland, die zijn lucht haalt uit Er kan een behoorlijk prijskaartje aanhande kruipruimte onder het huis, en daarmee
gen. Henk stelt dat het energieneutraal
ook de circulatie in de kruipruimte bevordert. maken van huizen goed kan bij nieuwbouw,
Deze kachel heeft een soort inwendige turmaar dat dit lang niet altijd geldt voor
bo, waardoor volledige verbranding
bestaande bebouwing zoals we die kennen
optreedt, en je geen last hebt van de fijne
in Bosch & Vaart. En hij vuurt een serie
stofdeeltjes, die astmalijders zoveel last
kritische vragen af: In plaats van een
bezorgen.
gasgestookte Cv-ketel zou een
warmtepomp kunnen komen. Dat is een
Lucas heeft al voorzieningen getroffen om
apparaat dat warmte uit de bodem of uit de
t.z.t. elektrisch te gaan koken, de kabel ligt
buitenlucht in geconcentreerde vorm, als het
er al. Waar het kon heeft hij LED-verlichting ware, aan de woning kan afstaan en
aangebracht en op de display van Eneco
‘s zomers de bodem weer regenereert met
ziet hij hoeveel Hollandse windenergie er
warmte die aan de woning onttrokken wordt.
verbruikt wordt. Natuurlijk heeft hij een
Maar wat te doen met de herrie die ze proelektrische fiets en auto. Hij is zeer enerduceren? Ja, je kunt ze isoleren, maar daar
giebewust en heeft maximaal gebruik ge
hangt ook weer een prijskaartje aan. En wat
maakt van de huidige kennis over enerbetekent het onttrekken en terugbrengen
giebesparende maatregelen die nu bevan warmte uit de bodem voor het bodemschikbaar zijn. Maar is dat voor iedereen
leven? Dat is nog nauwelijks onderzocht. En
weggelegd?
wat eenmaal verstoord raakt, is niet meer te
herstellen. Je kunt stadsverwarming aanleg-
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gen. Dan moeten de straten open en zeer
goed geïsoleerde pijpen erin. Dat kan. Heel
Denemarken heeft stadsverwarming. Maar
hoe komt de warmtecentrale aan zijn
warmte? Misschien met geothermie. Dat is
warmte van een hoge temperatuur die
onttrokken wordt aan diepgelegen aardlagen. Maar zo’n warmtebron is niet oneindig.
Na een jaar of dertig moet je weer op een
ander punt gaan boren.
Een ander punt is dat warmtepompen niet
werken zoals je zou willen als je huis niet
heel erg goed geïsoleerd is. Vaak wordt het
bedrag genoemd van 30.000 euro voor isolatie van een bewoond huis. Dat heeft niet
elke huizenbezitter op de bank staan.
Eigenlijk zou je het huis grondig moeten
isoleren als je gaat verbouwen, zoals Lucas
heeft gedaan. Dan vallen de kosten erg

mee. Zonnecellen zijn natuurlijk prima, maar
op termijn zal de salderingsregeling verdwijnen. Dat moet je ook meenemen in het
kostenplaatje.
Levensfase
Een ander aspect dat me treft tijdens het
gesprek is dat ieders handelen ook wordt
bepaald door de leeftijdsfase waarin we
verkeren. Henk:” Ik heb te maken met de
wet van de remmende voorsprong. Ik zou
mijn huis energieneutraal kunnen maken,
maar de kosten staan niet in verhouding tot
de baten. Terwijl, als ik besluit een keer niet
op vliegvakantie te gaan naar Griekenland,
ik met mijn aandeel in de uitgespaarde
brandstof mijn huis een jaar kan verwarmen,
als het ware.
Als ik door de buurt loop en bij een verbouwing weer een twee jaar oude keuken in
de kraakbak zie verdwijnen, denk ik dat er
nog veel te winnen valt op het gebied van
duurzaamheidsbewustzijn.”
Lucas: “Er zijn keuzemomenten. Je kunt je
steeds afvragen wat je kunt bijdragen, binnen de mogelijkheden van je budget en de
mogelijkheden van je huis. Je kunt ook
nadenken over je leefstijl. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. En als ik in mijn
elektrische auto rijd, geniet ik op een andere
manier.”

Torentje
Dat de verbouwing (die
deels nog
gaande is)
prachtig vorm
krijgt, wordt
duidelijk
tijdens de
rondleiding.
Ondanks de
grauwe namiddag hoeft er geen lamp aan
op de begane grond, door de vele ramen
komt van alle kanten licht en ondanks dat er
geen kachel brandt, is het zeer behaaglijk
aan de keukentafel.
De dochters hebben beiden prachtige kamers op de bovenste verdieping, met zicht
over de hele straat. Het opengewerkte
torentje wordt getooid met een LEDkroonluchter en vormt een van de vele leuke
details van dit gezellige huis, waar de
planten het ongelooflijk goed doen.
Beiden benadrukken dat het huis uitgangspunt moet zijn en dat de keuzes die je
maakt voor je leefstijl minstens even zwaar
meetellen voor de duurzaamheid.
Maaike LeGrand
Foto’s: Lucas Land

De LED-kroonluchter in het torentje

In memoriam
Dinsdag 6 november was een zwarte dag
voor Bosch & Vaart. Twee markante en
zeer bij de buurt betrokken buurtgenoten
zijn ons deze dag ontvallen.

Dr. H.C. Moolenburgh

de eerste rij op het Oranjeplein. Regelmatig
ook met zijn handen voor zijn oren. Nog
trotser was de dokter toen ook kleinzoon
Lucas zich bij de band van zijn vader David
aansloot.
Kleindochter Beatrijs maakte een prachtig
filmpje over haar grootvader genaamd
“Jaarringen” dat te zien is op YouTube. Een
aanrader!
Een imposante Bosch en Vaarter is niet
meer.

Louki woonde jarenlang in de Spruitenbosstraat en is daarna naar het Westerhoutpark
verhuisd. Maar ze bleef Bosch & Vaarter. Zo
was ze een van de trouwste bezoekers van
de jaarvergaderingen en koffieochtenden.

Sinds 2014 coördineerde ze de verspreiding
van de Kroniek. Liet de bezorging van de
Kroniek voorheen nog wel eens wat te wensen over, toen Louki zich er mee bezighield
verliep het vlekkeloos. Werden de krantjes
Hans van der Straaten niet snel genoeg opgehaald, dan volgde een
strenge mail en anders hing ze ze gewoon
In april een artikel van Hans over de betekenis bij de straatvertegenwoordigers aan de
van dr. Moolenburgh voor de alternatieve geneesdeur.
kunde en en zijn betrokkenheid bij de buurt

Louise Ninck Blok, ‘Louki’

Op 93-jarige leeftijd is Dr H.C. Moolenburgh
overleden. Dokter Moolenburgh woonde op
Oranjeplein 11. Ik vermoed dat hij samen
met zijn vorig jaar overleden vrouw Anneke
meer dan 60 jaar op dat adres heeft gewoond.
De laatste jaren heeft zoon David
Moolenburgh, die op de Prinsessekade
woont, regelmatig bij de afsluiting van de
Cultuurlijn opgetreden met een band. Trots
zat Dokter Moolenburgh, zoals de meeste
Bosch en Vaarters hem noemden, dan op

Ook droeg Louki de Cultuurlijn een warm
hart toe. Vanaf het prille begin stelde Louki
haar huis in de Spruitenbosstraat beschikbaar voor optredens. Menigeen kwam
niet alleen voor een optreden naar haar
huis, maar juist ook om haar mooie tuin in
juni te bewonderen. Later, toen ze verhuisd
was naar het Westerhoutpark en al het publiek niet meer in haar huiskamer paste,
sponsorde ze financieel en in natura ieder
jaar de Cultuurlijn. Ze kocht alle bloemen en
bezorgde deze op de verschillende Cultuurlijnlocaties in de buurt.
Vele buurtkindertjes, die inmiddels zelf volwassen zijn, zullen zich bovendien de
crèche aan huis die zij had nog herinneren.

Nog middenin het leven, is Louki geheel
onverwachts op 78-jarige leeftijd overleden.

9

We zullen haar missen in de buurt!

Van de wijkraad
Onderzoek grondwaterstanden in onze wijk afgerond
Het afgelopen jaar heeft ingenieursbureau
Wareco in opdracht van de Gemeente de
grondwaterstand in onze wijk continu
gemonitord.
Het onderzoek heeft de nodige aandachtspunten opgeleverd, zeker rekening houdend
met de te verwachten klimaatveranderingen
zoals extreem natte maar ook droge periodes. Het rapport van Wareco zal binnenkort
gepubliceerd worden. De wijkraad heeft met
de gemeente de afspraak gemaakt dat in
januari 2019 voor de bewoners een voorlichtingsavond georganiseerd wordt.

Overlast bij koepeltje
Eindenhout

Ons mooie plekje in Eindenhout trekt veel
bezoekers. Maar helaas ook jeugd die de
plek als ontmoetingspunt gebruiken, vaak
op weg of terugkomend van cafébezoek in
de stad. Met name op warme zomeravonden en in het weekend en vakanties is het
bal.
Op zich geen probleem ware het niet dat er
veel (geluids)overlast is en er vaak vernielingen plaatsvinden. Zo worden de bankjes
regelmatig beklad/in de fik gestoken en is
een lantaarnpaal zwaar beschadigd.
Direct omwonenden, gesteund door de
wijkraad, hebben actie ondernomen resulterend in een alcoholverbod in Eindenhout. Aan de politie/handhaving is gevraagd
het toezicht te intensiveren.

Uw Advertentie hier?
Met een advertentie
in de Kroniek bereik
je ruim 2.000
betrokken bewoners.
info@boschenvaart.nl

Daarnaast bereidt de Gemeente, samen met
de Adviescommissie Haarlemmerhout, enkele aanpassingen voor zoals het verbeteren
van de zichtlijnen en de verlichting.
Ook wandelaars kunnen een handje helpen
de overlast terug te dringen door de jeugd
aan te spreken, een melding te doen bij de
centrale meldkamer Handhaving (0235114950) en indien er sprake is van molest
112 te bellen.
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Van de wijkraad

Wijkraad 40 jaar: aansluiten mag!

De wijkraad Bosch & Vaart v.l.n.r. Frederike, Lex, Vic, Victorine, Jouko en Douwe

Zoals Hans van der Straaten al eerder in
de Kroniek memoreerde, bestaat op
29 november de Wijkraad Bosch & Vaart
40 jaar. Maar wat doet een wijkraad
eigenlijk vandaag de dag?
De wijkraad Bosch & Vaart werd in 1978
opgericht vanuit het gevoel dat leefde bij de
bewoners dat ze meer inspraak wilden hebben over wat er in hun wijk gebeurde. Afbraak en nieuwbouw vormden de leidraad
van protesten (zie ook ‘Bosch en Vaart, van
Heemsteedse buitenplaats naar Haarlems
stadskwartier) en leidden tot de oprichting
van de wijkraad.
Serieuze gesprekspartner gemeente
Vandaag de dag onderhoudt de Wijkraad de
contacten met de gemeente en komt nog
steeds op voor de belangen van de bewoners. Zoals op de website staat omschreven: “In de eerste plaats is de wijkraad
een klankbordgroep en een aanspreekpunt
voor een betere communicatie tussen bewoners en de gemeente Haarlem. Wijkraad
Bosch en Vaart heeft zich ontwikkeld tot een
serieuze gesprekspartner voor de gemeente

Haarlem die gehoord wordt, zonder te activistisch te zijn. De wijkraad komt op voor
gemeenschappelijke belangen van bewoners, niet voor individuele belangen. De
wijkraad wordt gevormd door enthousiaste
vrijwilligers uit de wijk.
De wijkraad Bosch en Vaart is daarnaast
actief in het stimuleren en initiëren van buurtactiviteiten. De Bosch en Vaart heeft tal van
bijzondere evenementen. Variërend van
sport, cultuur en sociale activiteiten. Allemaal voor en door bewoners.”
Buurtbelangen en buurtinitiatieven
Een mooi voorbeeld van het behartigen van
de buurtbelangen is bijvoorbeeld het werk
van Lex Rietveld in het kader van de grondwaterproblematiek. Ook het zware verkeer
dat gebruikmaakte van de Schouwtjesbrug
heeft hij samen met andere wijkraden onder
de aandacht van de gemeente gebracht,
zodat de bestemming van de brug gewijzigd
kon worden.
Samen met het Sancta Maria, de wijkagent,
de manege, de Vomar en de tennisbaan
vindt twee keer per jaar een veiligheidsover-

Foto: Chris Hoefsmit

leg plaats waarbij bekeken wordt hoe de
veiligheid in de omgeving kan worden verbeterd. En samen met heel veel vrijwilligers
steunt de wijkraad initiatieven uit de buurt
om evenementen zoals Koningsdag, de Cultuurlijn en de koffieochtenden (maandelijks
in Restaurant Hout) te organiseren.
Net als in 1978 bestaat de wijkraad nog
steeds uit een groep enthousiastelingen die
het leuk vinden om actief bezig te zijn met
de buurt. En waar mogelijk, net een klein
beetje verschil te kunnen maken. Daar kunnen we best wat versterking bij gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het opzetten van evenementen, het binnenhalen van sponsoring of de
taak van secretaris, de spin in het web van
de wijkraad, die de directe contacten met de
gemeente onderhoudt en aanspreekpunt is
namens de wijkraad.
Ben je benieuwd of de wijkraad iets voor jou
is? Neem dan contact met ons op via de
mail: info@boschenvaart.nl
We vertellen je heel graag meer!

Succesvol vrachtwagenverbod Schouwtjesbrug en Emmabrug
Recentelijk hebben belanghebbenden,
samen met de Gemeente en Politie , het
resultaat van het ingestelde vrachtwagenverbod op de beide bruggen besproken.
Vastgesteld is dat het doorgaande zwaar
verkeer over de Schouwtjeslaan en de
Eerste Emmastraat sterk afgenomen is. Wel
zijn er nog steeds vrachtwagens die de gok
wagen.

Binnenkort zal een telling plaatsvinden en
zal aan handhaving gevraagd worden controles uit te voeren.
Daarnaast zal worden nagegaan of de verboden opgenomen zijn/worden in de navigatiesystemen voor vrachtwagens

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

Van de wijkraad

Nieuwjaarsborrel zondag 13 januari
Op zondag 13 januari organiseert de
wijkraad de jaarlijkse Bosch & Vaart
Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout.

wonen te leren kennen en de beste tips over
Bosch & Vaart en Haarlem uit eerste hand
te horen.

Kom gezellig samen met je buren een borrel
drinken om het nieuwe jaar in te luiden. Namens de wijkraad krijgt iedereen twee gratis
consumpties aangeboden.

Graag tot zondag 13 januari!

Maandag 24 december middernacht
Kerstzingen op het Oranjeplein

Voorjaar verschijning volgende Kroniek
Kopij aanleveren tot half maart

‘Midden in de winternacht’ — Kerstzingen
Op het Oranjeplein zingen we maandag
24 december om middernacht bekende
kerstliedjes.
De warme glühwein staat 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!

Jaarvergadering nieuwe stijl met diner

Zondagmidag i.p.v. donderdagavond
Daarom pakken we de jaarvergadering dit
jaar iets anders aan. Om te beginnen de
dag en het tijdstip: we verhuizen van de
vertrouwde donderdagavond naar de late

Zaterdag 8 en zondag 9 december
Kerstmarkt in de binnenstad

Zondag 24 maart vanaf 16.00 uur
Jaarvergadering en buurtdiner Bosch &
Vaart in Restaurant HOUT (meer informatie
in het Kroniekje van februari)

Ben je nieuw in de wijk? Dan is dit je kans
om al die leuke mensen die hier in de buurt

Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet bij
iedereen hoog op de agenda staat. Maar
het is wel belangrijk. Tijdens deze vergadering kun je je stem laten horen en kun je
ideeën delen over wat er naar jouw idee zou
moeten gebeuren om de buurt nog
aantrekkelijker te maken. Of wat we juist
zouden moeten laten.

Vrijdag 7 december
Nationale vrijwilligersdag

Zondag 13 januari 16.00 - 19.00 uur
Nieuwsjaarsborrel in Restaurant HOUT

(Kleine) kinderen geen bezwaar!
De wijkraad zorgt voor oppas. En van Hout
krijgen ze ook nog eens een lekker bordje
pasta voorgeschoteld. (Jonge) ouders kunnen dus ook eventjes ongestoord van de
borrel genieten

Op zondag 24 maart 2019 is de volgende
jaarvergadering van de wijkraad. Deze
jaarvergadering is nodig om goedkeuring
te krijgen voor de begroting en om eventuele nieuwe kandidaten toe te laten treden.

Agenda

zondagmiddag. Niet alleen denken we dat
dit tijdstip beter aansluit bij alle drukke levens, maar we denken ook dat we op die
manier een leuke toevoeging hebben:
aansluitend op de jaarvergadering is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan het
buurtdiner. Een leuke gelegenheid om kennis te maken met buurtgenoten of na te
praten over ideeën die zijn gelanceerd.
Bosch & Vaart buurtdiner
Restaurant Hout biedt aan iedereen die de
jaarvergadering bijwoont na afloop gelegenheid om voor €25,- aan te zitten aan het
allereerste Bosch & Vaart buurtdiner. Deze
prijs is inclusief een voor- en hoofdgerecht
en een glas wijn. Inschrijven kan vooraf via
mail en de website.
Meer informatie volgt in het Kroniekje van
februari en op de Nieuwjaarsborrel!

Koffie in HOUT
Elke eerste maandag van de maand in
Restaurant HOUT op de Wagenweg
Maandag 3 december 10.30 uur
Gautam Bhullar - van hindoeïsme naar
sikhisme
Maandag 7 januari 10.30 uur
Jutta Swakowski - nieuwjaarsborrel
Maandag 4 februari 10.30 uur
Charlotte Krop - enneagram
Maandag 4 maart 10.30 uur
Henk Kaan - modelbouw
Maandag 1 april 10.30 uur
Guus Kramer - de brandweer
Maandag 6 mei 10.30 uur
Ans van As - oorlogsmeisje

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.
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