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Jaarvergadering & buurtdiner 2.0 
Zondag 24 maart vanaf 16.00 uur 

vindt de jaarvergadering van 

Wijkraad Bosch en Vaart plaats in 

Restaurant Hout. Aansluitend kan 

iedereen deelnemen aan het 

buurtdiner dat dit jaar voor het 

eerst wordt gehouden. Een leuke 

manier om kennis te maken met 

buurtgenoten en na te praten over 

de gepresenteerde initiatieven en 

ontwikkelingen. En dat zijn er heel 

wat dit jaar! 

Stichting Wijkraad Bosch en Vaart 

Vorig jaar kondigden we het al aan 

tijdens de jaarvergadering, dit jaar is 

het officieel: de wijkraad is een stich-

ting geworden. Hoewel de wijkraad al 

40 jaar bestaat, is dit eigenlijk onze 

eerste jaarvergadering in deze nieu-

we hoedanigheid. Dat dit niet de eni-

ge verandering is die is ingezet het 

afgelopen jaar, laten we graag zien 

tijdens de bijeenkomst.  

Grondwaterproblematiek 

Eerder berichtten wij in de Kroniek al 

over de grondwaterproblematiek in 

de buurt. Tijdens de natte periodes 

duidelijk zichtbaar door het waterpeil 

in de kelders, in de droge periodes 

minstens zo schadelijk maar minder 

zichtbaar door het te lage grondwaterpeil. 

Ingenieursbureau Wareco heeft in opdracht 

van de gemeente Haarlem het grondwater-

beheer in onze wijk bestudeerd. De re-

sultaten daarvan geven aanleiding tot 

maatregelen in de toekomst. Om hier meer 

duidelijkheid over te verschaffen zal de ge-

meente samen met Wareco de bevindingen 

presenteren en toelichten voorafgaand aan 

de jaarvergadering (zie programma op pagi-

na 2 voor de precieze tijden).  

Afscheid en nieuwe voorzitter 

Tijdens de jaarvergadering nemen we af-

scheid van onze huidige voorzitter Jouko 

Huismans. Jouko heeft drie jaar lang de 

voorzittershamer gehanteerd en heeft in 

totaal tien jaar deel uitgemaakt van de 

wijkraad. Vic van den Broek d’Obrenan, nu 

de secretaris van de wijkraad volgt hem op. 

Nieuwe leden / samenstelling Wijkraad 

Naast de wisseling van de wacht zijn we 

heel blij dat we de wijkraad dit jaar met vijf 

nieuwe leden kunnen uitbreiden. Tijdens de 

jaarvergadering stellen we graag de vol-

gende nieuwe leden aan u voor: David 

Moolenburgh, Feeke Schulpen-Wijffels, Lize 

Martin, Rutger Gouverneur en Ernst van den 

Broek hebben aangegeven dat ze ons team 

graag komen versterken. Wij denken dat 

deze versterking hard nodig zal zijn. Niet 

alleen geeft het ons als wijkraad de ruimte 

om zaken op te pakken rondom bijvoorbeeld 

veiligheid en verkeer, we kunnen ook 

actiever ondersteuning geven in bestaande 

evenementen zoals de Cultuurlijn.  

De voorgestelde samenstelling van de 

wijkraad wordt daarmee als volgt: Vic van 

den Broek d’Obrenan (voorzitter), Lize Mar-

tin (secretaris), Douwe van Keulen 

(penningmeester), Ernst van den 

Broek, Victorine Egter van  

Wissekerke, Rutger Gouverneur, 

David Moolenburgh, Lex Rietveld, 

Feeke Schulpen-Wijffels en Freder-

ike van Urk.  

‘Bewoners die zich niet kunnen 

vinden in de voorgestelde samen-

stelling van de wijkraad, kunnen 

zich tot 2 weken vóór de 

jaarvergadering melden en zich 

kandidaat stellen’. 

Tijdens de jaarvergadering, maar 

ook daarbuiten is het altijd mogelijk 

om je aan te melden als vrijwilliger 

voor één van onze evenementen. 

Voor meer informatie kun je ook con-

tact opnemen via  

info@boschenvaart.nl. 

Buurtdiner 

Aansluitend aan de jaarvergadering 

organiseren we dit jaar voor het 

eerst het Bosch & Vaart Buurtdiner. 

In Restaurant Hout schuif je aan aan 

lange tafels en maak je kennis met 

buurtgenoten. Hier mixen de 

verhalen uit de oude doos en de 

frisse blik van nieuwe bewoners zich 

tot nieuwe vriendschappen en waardevolle 

buurschappen. Inschrijven kan tot  

17 maart door een mail te sturen aan  

info@boschenvaart.nl Geef in je mail aan 

met hoeveel personen je je inschrijft en of je 

via een tikkie of rekeningnummer wil be-

talen. Het buurtdiner kost €25,- per persoon 

en is inclusief een voor- en hoofdgerecht en 

een drankje naar keuze. Wees er snel bij, 

want vol = vol!  

Kom ook! 

Wij hopen van harte je dit jaar te mogen 

begroeten bij de jaarvergadering. Niet alleen 

omdat we denken dat er waardevolle in-

formatie gedeeld wordt over onze wijk, maar 

vooral omdat we denken dat het belangrijk 

is dat we samen werken aan het 

voortbestaan van alle evenementen in onze 

bijzondere buurt. We zien je heel graag op 

zondag 24 maart! 

mailto:info@boschenvaart.nl
mailto:info@boschenvaart.nl
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Vanaf 16.00 uur    Inloop en inschrijving 

16.30 - 17.15 uur   Presentatie Grondwateronderzoek  
     door Gemeente Haarlem en Wareco 

17.15 - 18.00 uur  Jaarvergadering  

AGENDA 

1. Welkom 

2. Vaststelling verslag jaarvergadering 2018 

3. Samenstelling wijkraad 2018 

4. Financiën 2018: Jaaroverzicht 2018, oordeel kascommissie  

5. Financiën 2019: Begroting 2019 / décharge kascommissie / samenstelling kascommissie 2019 

6. Verantwoording oprichting Stichting Wijkraad Bosch & Vaart 

7. Décharge wijkraad / Samenstelling wijkraad 2019 

8. Overzicht ontwikkelingen in de wijk 

• Verkeersproblematiek 

• Stand van zaken WhatsApp Buurtpreventie 

• AED in de wijk  

9. Evenementen: Koningsdag & Cultuurlijn 

10. Rondvraag  

De notulen van de jaarvergadering 2018 en de financiële stukken kun je vinden op de website 

boschenvaart.nl onder het kopje Wijkraad (Vergaderingen en Financiën). 

Vanaf 18.00 uur   Buurtdiner 

Programma jaarvergadering 2019 
zondag 24 maart in de bovenzaal van Restaurant Hout 

De wijkraad Bosch & Vaart 
Jouko Huismans: voorzitter 

jouko.huismans@boschenvaart.nl 

Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris 

vic.vanderbroek@boschenvaart.nl 

Douwe van Keulen: penningmeester 

douwe.vankeulen@boschenvaart.nl 

Victorine Egter van Wissekerke:  

communicatie, Kroniek  

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl 

 

 

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, 

lopende projecten, dagelijks beheer 

lex.rietveld@boschenvaart.nl 

Frederike van Urk: communicatie 

frederike.vanurk@boschenvaart.nl 

 

 

 

 

 

Wijkraad Bosch & Vaart 

Postbus 3237 

2001 DE Haarlem 

info@boschenvaart.nl 

redactie@boschenvaart.nl 

webredactie@boschenvaart.nl 

www.boschenvaart.nl 

@boschenvaart 
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20ste Cultuurlijn Bosch & Vaart  op zondag 26 mei  
Een lustrum! Wie denkt er met ons mee om van dit jubileum iets bijzonders te maken? 

Geef een belletje of mail ons alle hulp en 

ideeën zijn welkom!! 

Voor de nieuwe buurtbewoners: de  

Cultuurlijn bestaat uit allerlei culturele bijdra-

gen door en voor bewoners van Bosch & 

Vaart. Alles is mogelijk: muziek, dans, voor-

dracht, toneel, cabaret, expositie, demon-

stratie, film, tuinkunst of culinaire 'kunst'. 

Je kunt in eigen huis optreden of een ex-

positie organiseren, maar je kan ook ie-

mand uitnodigen of je huis ter beschikking 

stellen voor een optreden of expositie van 

een buurtgenoot. De voorstellingen duren 

in principe 20 tot 30 minuten en de exposi-

ties kunnen meestal de hele dag bezocht 

worden.  

AANMELDEN 
VÓÓR 25 MAART  
De kinderwerkplaats op het Oranjeplein 

was voorgaande jaren een succes, wie wil 

dit jaar helpen organiseren?  

De Cultuurlijn wordt traditiegetrouw 

feestelijk afgesloten met een hap en een 

drankje. Kijk ook eens op de website van 

Bosch & Vaart (www.boschenvaart.nl) 

voor een leuke impressie van de afgelopen 

jaren.  

Voor informatie en/of aanmelden:  

cultuurlijn@boschenvaart.nl 

Truus Vlaanderen 06-21824766  

Jolijn Onvlee 06-51788578  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de Cultuurlijn sponsoren?  

Maak dan een bedrag over aan:   

NL55 ABNA 0436 738 481 

t.n.v. Wijkraad Bosch & Vaart  

o.v.v. Cultuurlijn 2019 

 

 VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE CULTUURLIJN 

Opbouwen op het Oranjeplein? Een uurtje achter de bar? De kinderen begeleiden in de 
kinderwerkplaats? Hand– en spandiensten verzorgen? Of wat dan ook?  

Alle hulp is welkom! Meld je aan via cultuurlijn@boschenvaart.nl 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=alsOGHFWtpAvkCO8XkbP3TuyBhf%2BZn2NL0Sjsc6FQBE%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.boschenvaart.nl
mailto:cultuurlijn@boschenvaart.nl
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Houd de website www.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! 

Colofon 
Het Kroniekje van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad en verschijnt ad hoc. De oplage is 1.000 exemplaren.  

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

Agenda 
Woensdag 6 maart 15.00 tot 17.00 uur  

Workshop Herkenning  Dementie van 

Burennetwerk in Wijkcentrum de Fjord 

Zondag 17 maart 

Deadline inschrijven Buurtdiner  

Zondag 24 maart  16.00 tot 18.00 uur 

Jaarvergadering Bosch & Vaart in de 

bovenzaal van Restaurant Hout. 

Zondag 24 maart vanaf 18,.00 uur  

Buurtdiner in Restaurant Hout 

Maandag 25 maart   

Deadline aanmelden Cultuurlijn (zie pag. 3) 

Zaterdag 13 april rond 20.30 uur 

Bloemencorso op de Wagenweg  

Zaterdag 27 april  

Koningsdag - rondom het Oranjeplein 

(meer informatie in de Kroniek van april) 

Zondag 25 mei 

Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pag. 3) 

 

 

Koffie in HOUT 

Maandag 4 maart 10.45 uur  

Henk Kaan  - Modelbouw  

Maandag 1 april 10.45 uur  

Samyra van Roy - relatiecounseling 

Maandag 6 mei 10.45 uur  

Ans van As  - oorlogsmeisje  

Maandag 3 juni 10.45 uur  

Janet van Bavel - kindermishandeling 

Actuele informatie 

Deze uitnodiging is voor iedereen die dit 

voorjaar en deze zomer de overlast van 

laagvliegende, vroeg krijsende meeuwen 

wil voorkomen.  

Het lijkt wat vroeg, zo begin maart maar nu 

trekken de meeuwen uit de duinen naar de 

stad om hun nestplaatsen op te zoeken. 

Liefst die van vorig jaar. Dus had u, of uw 

buurman in de straat een meeuwennest op 

het dak, dan komt het er gegarandeerd dit 

jaar weer. Tenzij… u nu zelf het dak op 

gaat. Ruim rommel en vuil op in de hoekjes 

bij de schoorstenen. Daar zitten ze het liefst. 

Maak afspraken in de straat en ga 

regelmatig het dak op. Dit wekt onrust voor 

de meeuwen en ze zullen elders gaan 

kijken.  

Géén vlaggenlijntjes! 

Toegegeven, het stond heel leuk en kleurrijk 

al die vlaggetjes, maar ze helpen niets, echt 

niet. Ook die zogenoemde metaalvlaggetjes 

die lekker 

knetteren in de 

wind, het stoort 

een nestelende 

meeuw helemaal 

niet. Zelf het dak 

op gaan is dus een alternatief. Je kunt ook 

een jaartje een grote vogel op een stok 

installeren, je moet er wel wat geld voor 

over hebben, maar voor één jaar schijnt het 

wel te werken, daarna niet meer. 

Teneinde raad? De gemeente helpt! 

Toch een meeuwennest op het dak, of een 

dak waarvan u weet dat er meeuwen 

nestelen, maar u kunt er zelf niet bij. De 

gemeente helpt u verder, ze gaan voor u het 

dak op en ruimen het nest.  

Er is een werkgroepje tegen 

meeuwenoverlast in onze buurt,  we 

proberen u graag verder op weg te helpen. 

Mocht u vragen  hebben mail  naar:  

meeuwenboschenvaart@xs4all.nl. 

U mag het dak op! 

 

Op zaterdag 27 april vieren wij weer een 

nieuwe Koningsdag. Met vrijmarkt, 

spelletjes, muziek en een gezellige bar 

op en rond het Oranjeplein.  

We zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen. Meer informatie en het 

programma volgen in de volgende Kroniek.  

Facebook 

Houd in de tussentijd ook onze Facebook 

pagina in de gaten: facebook.com/

koningsdagboschenvaart.  

 

We kunnen jouw hulp goed gebruiken!! 

Aanmelden als vrijwilliger kan nu al. 

Koningsdag in Bosch & Vaart is een groot 

evenement dat volledig draait op vrijwilligers 

We hebben er net als altijd weer zeker 

honderd nodig. Voor het opbouwen, de 

spelletjes, de bar en natuurlijk het opruimen 

aan het eind van de dag. 

Het Oranje Comité 

Contact: oranjecom@gmail.com 

    Koningsdag 2019 

Workshop Herkenning Dementie 
Hoe herken je de signalen van 

dementie? 

Mijn buurman doet de laatst tijd zo 

anders. Ik heb weleens gehoord van 

dementie, maar weet er niet het fijne 

van. 

In de workshop Herkenning 

dementie vertelt Leny Haaring, voorlichter 

van de Stichting Alzheimer, afdeling 

Kennemerland over de diverse vormen van 

dementie. Zij geeft concrete voorbeelden en 

gaat in op de vragen die jij hebt. Zo kun je 

sneller signaleren of je buurman of 

buurvrouw wellicht last heeft van dementie. 

Wijkcentrum De Fjord, Paul Krugerkade 6 

woensdag 6 maart  15.00 tot 17.00 uur 

Meld je s.v.p. aan bij 

karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl. Wil 

je eerst meer informatie dan kun je Karin 

een bericht sturen.  

Burenhulp wordt Burennetwerk 

De workshop wordt georganiseerd door 

Burennetwerk Haarlem, voorheen 

Burenhulp.  Meer hierover in de Kroniek van 

april.  


