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Koningsdag in Bosch & Vaart
Zaterdag 27 april barst het feest weer los!

AED in de wijk
Vanuit de wijk kwamen meerdere
verzoeken voor een AED in de wijk. De
Hartstichting heeft een initiatief ontwikkeld
waarbij buurtbewoners samen via crowdfunding geld inzamelen voor een eigen
AED en je ook ook nog eens duizend euro
korting krijgt.

De wijkraad is hiervoor een actie gestart.
Dus doe mee! Alle beetjes helpen!
► lees verder op pagina 2

20 jaar Cultuurlijn

Koningsdag in Bosch & Vaart: de Vrijmarkt, het Koningspaar, de fanfare en natuurlijk de bar

Koningsdag 2018 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 weer
uitgebreid. 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 en opruimen aan het eind
van de dag. Dus 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, drankjes & hapjes aan de bar.
Tussendoor zijn er weer tal van activiteiten.
Uiteraard zal ook de fanfare langskomen en
zullen de Koning en Koningin ons vereren
met een bezoek.

Een paar huishoudelijke mededelingen
* Vanaf de avond voor Koningsdag graag
niet parkeren rondom het Oranjeplein in
verband met de vrijmarkt. We zullen hier
ook borden plaatsen.
* Geen tape gebruiken om een plekje voor
de vrijmarkt te reserveren. Dat kan heel
goed met krijt.
Een 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.
Hoe ziet de dag eruit?
Houd je brievenbus in de gaten, want
ongeveer een week voor Koningsdag
ontvang je nog een flyer met het volledige
programma. Maar het zal er, net als altijd,
ongeveer als volgt uit zien:

Maaike leGrand ging op bezoek bij Truus
en Jolijn, al 20 jaar de dragende krachten
achter de Cultuurlijn. Zij vertellen hoe het
allemaal zo gekomen is en dat ze graag
wat meer ondersteuning zouden willen
hebben om op termijn het stokje over te
geven.
► lees verder op pagina 3

Grondwateroverlast
Voorafgaand aan de jaarvergadering was
er eerst de drukbezochte presentatie over
de resultaten van het grondwateronderzoek
dat in de opdracht van de gemeente is
uitgevoerd door ingenieursbureau Wareco.
► lees verder op pagina 11
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PROGRAMMA

Crowdfunding voor AED in de wijk
Een AED is een apparaat dat iemand met
een hartstilstand een elektrische schok
geeft. Die schok moet ervoor zorgen dat
het hart weer normaal gaat kloppen. Zo
kan een AED (Automatische Externe Defibrillator) iemands leven redden.

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.

Bar
De bar is weer open vanaf 8.00 uur tot
ongeveer 18.00 uur. Met in de ochtend koffie en oranjebitter en in de middag een
gezellige borrel met muziek.

Fiets versieren
Alle kinderen kunnen op het veldje hun fiets
komen versieren. De mooistversierde fiets
krijgt een prijs.

Komst Koning & Koningin
Rond 11.00 uur komt de fanfare door de
buurt en zullen de Koning en Koningin op
het bordes verschijnen.

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.

Springkussen en Kinder Disco
Na afloop van de spelletjes is er een springkussen voor de kleine kinderen (tot en met
groep 3) en een kinder disco.

Borrel
En uiteraard de borrel aan het eind van de
dag. ’s Middags is traditioneel weer de
leukste borrel van het jaar in de Bosch &
Vaart buurt. Kom dus gezellig een drankje
drinken. Het zal dit jaar vast nog gezelliger
worden…
Tot slot, volg ons op Facebook op facebook.com/koningsdagboschenvaart voor de
laatste info en deel je foto’s en verhalen.
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, Robert, Selma, Alex, David,
Laurens, Anneloes, René en Claire

Levens redden
Hoe sneller je een AED inzet bij een
hartstilstand, hoe groter de overlevingskans.
In veel buurten zijn te weinig AED’s dag en
nacht beschikbaar, terwijl juist daar de
meeste hartstilstanden voorkomen. Bij een
hartstilstand is een AED van levensbelang.
Samen met de Hartstichting is er een
initiatief waardoor het voor alle wijken in
Nederland mogelijk wordt om over
voldoende AED’s te beschikken.
Hoe werkt een AED in de buurt?
Een AED is een apparaat dat gewoon buiten
op straat hangt en toegankelijk is voor
iedereen. Tenminste, iedereen die getraind
is om het apparaat te gebruiken. Deze mensen hebben een speciale opleiding gevolgd
en mogen zich burgerhulpverlener noemen.
Via hartslagnu.nl vind je meer informatie en
kun je je aanmelden. Ook professionele
hulpverleners hebben toegang tot het apparaat dat geopend en geactiveerd kan
worden met een speciale code. Als er een
melding komt via 112 ontvangen alle
burgerhulpverleners in de directe omgeving
een bericht met daarin het adres van het
slachtoffer en de dichtstbijzijnde AED. Vaak
zijn de burgerhulpverleners net iets eerder
ter plaatse dan de professionele mensen en
als iedere seconde telt, kan dat net het
verschil maken.
Te weinig in onze wijk
Vanuit de Bosch & Vaart kregen we
verschillende verzoeken om één of meer
AED’s in de wijk te plaatsen. Onderzoek
toont aan dat we inderdaad niet voldoen aan
de adviesnorm en te weinig plekken met
AED’s hebben ingericht. Daar willen we
graag iets aan doen. Vanuit de Hartstichting
is een initiatief ontwikkeld waarbij buurtbe-

woners samen
via een crowdfundingsactie
geld inzamelen
voor een eigen
AED en je ook
ook nog eens
duizend euro
korting krijgt.
Een AED kost
normaal
gesproken € 2.600,- dus voor een eerste
AED hebben we een bedrag van € 1.600,nodig. Het streven is om twee exemplaren
aan te schaffen, zodat ze verdeeld over de
wijk goed bereikbaar zijn.
Waar komt ze te hangen?
Een AED kan niet zomaar aan een paal of
een boom hangen, maar moet bevestigd
worden aan een muur en mag niet in direct
zonlicht staan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar geschikte locaties om de toekomstige AED’s te plaatsen. En die zijn gevonden! Jeroen Wijts van Wijts & ten Brink
notarissen op Spruitenbosstraat 19 heeft
aangegeven een AED te willen laten
plaatsen in de voortuin. Ook restaurant Hout
aan de Wagenweg heeft toegezegd dat een
AED bevestigd kan worden aan de voorgevel.
Crowdfunding
Tijdens de aankomende evenementen in de
buurt (Koningsdag, Cultuurlijn) zal er op
verschillende plekken een collectebus staan
om giften te ontvangen zodat de AED’s kunnen worden aangeschaft. Maar het kan nog
eenvoudiger. Via www.buurtaed.nl/project/
buurtaed-voor-spruitenbosstraat-2012haarlem kun je direct doneren. Bij voldoende baten zullen we ook de tweede actie
starten, zodat we straks als buurt over voldoende AED’s beschikken. Mocht er niet
genoeg geld ingezameld worden voor een
AED dan wordt de donatie gedaan via
buurtaed.nl automatisch teruggestort.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun!

Stond erbij en keek ernaar . . .
Vorig jaar hebben we het voor elkaar gekregen dat de gemeente het veld op het
Oranjeplein hersteld heeft. Triest om te zien
dat het veld nu vol gaten zit, veroorzaakt
door gravende honden. Dat gebeurt met
name als ouders hun kinderen zonder begeleiding met hond het veld opsturen. Door
die gaten is het veld nu slecht bespeelbaar
voor kinderen en levert zelfs gevaar op.
Dus beste hondenbezitters en ouders, het
Oranjeplein is geen uitlaatplaats en laat
zeker honden daar niet graven. Een paar
stappen verder en u staat in de

2

Haarlemmerhout, een losloopgebied voor
honden, hectaren groot.

20 jaar Cultuurlijn
Cultuur is een bijzonder breed begrip,
dat alle kanten uit kan waaieren. Muziek,
dans, poëzie, literaire wandeling,
keramiek expositie, fotografie, workshop
timmeren, wat valt er niet onder?
Geen wonder dat een gesprek met Jolijn
Onvlee en Truus Vlaanderen, al jaren de
twee dragende krachten achter het
fenomeen Cultuurlijn in de Bosch & Vaart
alle kanten uitschoot en daarbovenop regelmatig weer van koers veranderde door de
inbreng van onze hoffotograaf Chris
Hoefsmit. Nauwelijks was Truus begonnen
te schetsen hoe in den beginne de
Cultuurlijn van de grond kwam, of Chris'
scherpe oog merkte op dat de achtertuinen
allemaal in elkaar over leken te lopen
zonder dat iemands privacy-behoeften daaronder hoefden te lijden. Dit is niet alleen
een knap staaltje tuinontwerp, maar spreekt
ook boekdelen over het sterke buurtgevoel
in dit deel van de wijk.
Iets extra’s om de mensen te lokken
Terug naar het begin. “Ons Bosch & Vaart
koor zou in 2000 een uitvoering geven en
we zochten naar een manier om het een
beetje aan te kleden, met andere optredens
er rond omheen. Iets extra's om mensen te
lokken,“ vertelt Truus Vlaanderen. “Dat viel
in de smaak en mensen vroegen ons of we
het niet nog een keertje wilden doen. En bij
het benaderen van mensen voor optredens
hoorden we heel vaak: dit jaar kan ik niet,
maar volgend jaar doe ik mee.”
Op 10 juni 2001 kon het programma op een
dubbelzijdig A4tje; met diverse klassiekemuziekoptredens, een expositie, een literaire wandeling door de buurt, een
balletvoorstelling en optredens van de
fameuze Beatlemannen, met o.a. Coen
Bardelmeijer, die sindsdien geen Cultuurlijn
gemist heeft. Dit concert was een groot succes. Toen werd het nog in het nauwe straatje tussen Eindenhoutstraat 23 en 25
gehouden, nu Pronkpad geheten. Later verhuisde het slotfeest naar het Sanctaveld en
sinds een aantal jaren staat er een podium
op het Oranjeplein.

bouwing. Het blijkt dat sommige beeldend
kunstenaars liever in een groep exposeren
dan alleen.”

ment van het latere “gluren bij de buren” (horen we daar: kijken bij de rijken?)
moet zeker niet onderschat worden!

Kinderprogramma’s & pop-up exposities
Vanaf 2010 werden de zaken grootser
aangepakt, Jolijn Onvlee kwam de gelederen versterken. Er werden meer mensen
bij gevraagd om mee te denken. Er kwamen
kinderprogramma's, met bijvoorbeeld een
breakdancer die lesgaf, knutselwerkgroepen
waar getimmerd en geschilderd kon worden.
Jolijn: “De regel is dat iedereen belangeloos
meedoet. Mensen die optreden, mensen die
hun huis openstellen voor een expositie
doen dat allemaal gratis. We hebben ook
pop-up exposities gehad in panden die
leegstonden wegens een aanstaande ver-

Al bladerend door oude programmaboekjes
valt het oog op een activiteit die Chris ooit
heeft verzorgd voor de jeugd: breng je
instrument mee en laat je met instrument
fotograferen. Onmiddellijk is daar de vraag
van Jolijn en Truus aan Chris:'Waarom doe
je dit jaar niet mee? Er zijn weer zoveel
nieuwe mensen in de buurt komen wonen..!’
En hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: er
zijn mensen die al jaren in de buurt wonen
en niet bekend zijn met wat de Cultuurlijn
inhoudt... een zinderend programma van
diverse korte optredens in huizen in Bosch
& Vaart. De aantrekkingskracht van het ele-

Van buurtbewoners, voor buurtbewoners
Truus: “Elk jaar maken we ons weer zorgen
of er voldoende mensen zullen komen,
maar elk jaar blijkt dat volstrekt onterecht.
Op trouwe deelnemers, zoals Daan den
Hengst met zijn trio kunnen we altijd rekenen en elk jaar zijn er weer verrassende
nieuwe deelnemers. Een aantal jaren
geleden was het centrale thema “water”. En
dat leidde tot een fantastisch evenement in
de Ipenrodestraat met een heuse zeemeermin, een balkonscene, water en een boot in
de optocht.
► lees verder op pagina 4

Truus en Jolijn, het gouden team achter de Cultuurlijn
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Foto: Chris Hoefsmit

► vervolg van pagina 3
Maar we geven bewust geen ruchtbaarheid
aan het programma in officiële Haarlemse
media. Het is tenslotte van buurtbewoners
voor buurtbewoners. Je weet natuurlijk niet
wie er allemaal binnenkomt.
Meer ondersteuning en op termijn het
stokje doorgeven
Soms zijn er mensen met noten op hun
zang, die menen dat wij voor alles moeten
zorgen. Wij faciliteren. Wij zouden graag
wat meer ondersteuning willen hebben en
op termijn het stokje over willen geven. Wat
er allemaal onder onze klus valt: we beginnen al in december met het vaststellen van
de datum en later met het uitzetten van
ideetjes. We sturen een mail aan iedereen
die in het verleden op de een of andere
manier heeft meegedaan, hetzij door het
huis open te stellen, of door een optreden
te verzorgen. Loukie Ninck Blok, die onlangs overleden is, verzorgde alle bloemen.
We missen haar zeer. Het in elkaar zetten
van het definitieve programma is een behoorlijke klus, en het sturen van herinneringen is ook belangrijk. We vragen ons
weleens af: hoe betrekken we de nieuwe
bewoners met hun jonge kinderen erbij? En
dan het slotfeest; de inkomsten uit de
drankverkoop van het slotfeest zijn essentieel om de kosten te dekken. Helaas blijven sommigen elders hangen of zijn al
weer naar huis voordat het slotfeest begonnen is. Juist daar kunnen we feedback
krijgen op programma-onderdelen. Het is
nu zo groot dat we zelf onmogelijk alles
kunnen bezoeken of beluisteren.”
Jolijn en Truus zouden ook graag wat
mensen in het zonnetje zetten zoals de
man van de techniek, Rob Brons, het
organisatieteam van de eindborrel en de
vormgevers Willemien Ebbinge en Bert
Huigen. Er kan een mooie expositie
ingericht worden met de posters van 20
jaar Cultuurlijn. Ook die ontwerpen getuigen van veel kunstzin. Een poster van roze
bloesempracht kwam tot stand in het jaar
dat het Oranjeplein werd gerenoveerd. Alle
bomen moesten eruit en om het plein toch
enigszins feestelijk aan te kleden heeft
buurvrouw Ans van As een aantal bloesemende bomen geschilderd. Deze schilderijen werden op de hekken gehangen.
Maar bovenal mag de wijk zich gelukkig
prijzen met een gouden team dat al zovele
jaren kunst en cultuur in de breedste zin in
de wijk brengt: Jolijn Onvlee en Truus
Vlaanderen, bedankt!
Maaike leGrand
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Column

Flower Power!

De prachtige bloesembomen doen het weer.
In de buurt zien we Magnolia’s met hun
prachtige bloemen trots staan. Ook veel
lichtroze Prunussen en dan komen zo rond
Koningsdag de schitterende kersenbloesems van het Oranjeplein nog in bloei.
Ik probeer in elk tuinontwerp tenminste één
bloesemboom te plaatsen. Liefst in de voortuin, zodat iedereen ervan kan genieten.
Klusjes voor het weekend zijn nu alleen nog:
tuin aanvegen, de Vlinderstruik en de Hortensia’s snoeien en de natuur doet de rest.
Maar ook Keukenhof is lenteklaar! Mocht je
een oude of nieuwe Haarlemmer zijn die nog
nooit in het grootste bollenpark van de
wereld is geweest, ga ik toch even een pleidooi houden. Want, wat je dichtbij haalt is
soms best lekker.
Op de dag van de opening lijken niet alleen
de pers en genodigden te shinen, ook de
voorjaarszon schijnt op bestelling. Crisp en
clear staan de plantvakken erbij, alsof alle
tulpen net uit de verpakking zijn gehaald. De
opening werd dit jaar verricht door KLM

Opening Keukenhof

topman Pieter
Elbers. Een
logische keus,
gezien de
langdurige band
die Keukenhof
heeft met de
maatschappij
die een groot
aandeel heeft in
de aanvoer van
bezoekers.
Deze komen
nog steeds voor
Flower Power Thema Keukenhof Foto: Lucie Nijssen
75% uit het buitenland,
met een totaal van 1,4 miljoen vorig jaar.
jurk) en gebruikt werd als ‘Hof voor de
Toeristen het land in, bloemen eruit zou je
Keuken’. Het ruige landgoed was haar
kunnen zeggen. De export van bloemen,
jachtgebied, nu verbeeld in een
door de lucht vervoerd, behelst een
kinderboerderij. Tot een groepje notabelen
equivalent van 400.000 bossen bloemen per uit Lisse op het lumineuze idee kwamen hier
dag! Tot zover de facts en figures.
hun bollen in volle bloei ten toon te stellen in
het toen al door de bekende
Het ontwerp van Keukenhof staat ‘in dienst
Landschapsarchitect Zocher (Vondelpark)
van de inzenders, de bollenleveranciers. Elk ontworpen park. In de nog strenge winters
heeft een vaste plek in het park en bepaalt
van begin 1900 zwierde men er op de grote
welke bollen er gebruikt worden.
vijver met krulschaatsen…
Uitgesneden
plantvakken als Wat bijna niemand weet is dat er een
een ‘île flottante’ selectie aan monumentale bomen en oude
gevuld met felle Rododendrons staat, zo hoog zie je ze nerkleuren en in
gens. De Hollandse molen mag je best overmeerdere lagen, slaan, maar loop wel door de verscholen
zodat het park
Japanse tuin. De kids vervelen zich
van begin maart trouwens niet: een kabelbaan is helemaal
tot eind mei elke top. Dit jaar zijn er een aantal laten we
dag
zeggen ‘goedbedoelde’ inspiratietuinen volaantrekkelijk
gens het thema ‘Flower Power’ ingericht.
blijft ogen.
Nog een laatste gouden tip: plan je bezoek
Waan je even
ergens laat in de middag, dan heb je het
terug in de tijd
park bijna voor jezelf.
toen het park
www.lucienijsen.nl
van Jacoba van
Beieren was (ze
loopt er nog
rond in haar
Foto: Lucie Nijssen

Haarlemmerhout 50 jaar Rijksmonument en start Beeldengalerij
Wellicht heeft u op de Wagenweg gezien
dat op het verkiezingsbord een groot
affiche aangebracht is (dit bord blijft
staan tot aan de Europese verkiezingen).
50 jaar geleden heeft de Haarlemmerhout
de status van Rijksmonument gekregen.
En dit feit zal ongetwijfeld door Haarlem
gevierd gaan worden. Berichten volgen
nog.
Daaraan voorafgaand zal op 17 mei een
beeldengalerij onthuld worden aan de Dreef
en Fonteinlaan. De Beeldengalerij is een
initiatief van de stichting HildebrandMonument. Deze stichting (met een link naar de

wijkraad) heeft enkele jaren geleden het
Hildebrandmonument en omgeving gerestaureerd. En dat smaakte naar meer.
Tien beelden van gerenommeerde kunstenaars zullen een jaar lang worden tentoongesteld, samen met een beeld van het
scholierenproject waaraan het Coornhert
Lyceum heeft deelgenomen. Het thema is
Recycling of het Circulaire denken.
De voortgang van het project kunt u vinden
op www.beeldengalerijhaarlem.nl
Op vrijdag 17 mei, 15.30 uur bent u bent van
harte welkom bij de onthulling op de Dreef.
Een donatie mag overigens ook.
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Buurtgenoten: kunstenares Ans van As

Nooit zal 21 maart voor Ans alleen maar het begin van de lente zijn .
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Foto: Chris Hoefsmit

Als ik op zaterdagmorgen 23 maart een
lang gesprek heb met Ans van As is zij
net teruggekeerd van een bezoek met
dochter Anneke aan de Herdenkingsbijeenkomst Doetinchemse bombardementen op 21 maart in de Catharinakerk
van Doetinchem.
Ans was 11 jaar oud toen Doetinchem op
maandag 19, woensdag 21 en vrijdag
23 maart werd getroffen door bombardementen van de geallieerden. Het tweede
bombardement, van 21 maart, waarbij zeker
100 doden vielen, was vernietigend en verwoestte een groot deel van de binnenstad.
Bij de drie bombardementen samen vielen
er ongeveer 130 slachtoffers. Ans was als
11-jarig meisje ooggetuige geweest van de
bombardementen. Ans heeft hier zelf over
geschreven.

21 maart 1945
Boliestraat
Op deze dag 21 maart begint
de lente
Het is een prachtige zonnige dag
Ik kan heerlijk buiten spelen
Ik zit in de zandbak bij de buurkinderen
Het zijn Mimi, Kate en
Toos Willemsen
Er is ook nog een ander meisje
uit de straat
Ze heet Jennie
We zijn leuk bezig in de zandbak
Als moeder Willemsen achter in de tuin
komt
Ze zegt tegen Jennie en mij
“Ik wil dat jullie naar huis toe gaan,
Ze vliegen zo over, het ziet er zo
dreigend uit”
Kort daarna breekt de hel ook echt los en
ligt alles in de Boliestraat in puin.
Midden in de Boliestraat lag Jennie
Ze was enige tellen later naar huis
gegaan dan ik en lag daar met
doorgesneden hals.
Door een bomscherf.
Ze was dood.
Jennie was een buurmeisje van Ans. Op
21 maart 1945 heeft Ans ook nog de toren
van de Catharinakerk zien omvallen. Na die
dag in 1945 was het begin van de lente op
21 maart voor Ans allesoverheersend. Het is
niet uit haar gedachten geweest. Tijdens de
Herdenkingsbijeenkomst heeft Ans van As
ook gesproken en haar herinneringen aan
die afschuwelijke gebeurtenissen weer gedeeld. Wat het verhaal van Ans zo bijzonder
maakt en ook in Doetinchem zo de
aandacht heeft getrokken is het feit dat Ans
recent haar herinneringen aan de bombardementen op Doetinchem heeft vastgelegd
in een serie schilderijen.
De beelden in haar geheugen gegrift
Ans vertelt dat de beelden van de bombardementen, het mitrailleurgeknetter, het
razende vuur, het instorten van huizen en

het omvallen van de toren
van de Catharinakerk in haar
geheugen gegrift staan. Zij
moest deze ervaringen en
beelden delen, het moest
gewoon gebeuren. “Ik moest
het meedelen, er werd niet
over gepraat. Al mijn broers
en zussen hebben niet
geweten wat ik heb ervaren.”
Een sein om door te gaan
Een jaar geleden in 2018 is
Ans begonnen met het schilderen van haar ervaringen.
Toen zij bezig was met het
schilderen van de puinhopen
in de Waterstraat, zag Ans in
de krant een overlijdensadvertentie van ene Overling
uit Doetinchem. In de Waterstraat was ook het huis van
de familie Overling door het
bombardement getroffen. In
de advertentie werd bij de
nabestaanden vermeld dat
er ook een zoon(tje) en broer(tje) Albertje
was geweest die op 19 maart 1945 bij het
bombardement was omgekomen. Voor de
familie was deze gebeurtenis kennelijk zo
belangrijk geweest dat bijna 75 jaar na dato
Albertje nog steeds in gedachten is en wordt
genoemd. Dit feit ontroerde Ans zeer. Hààr
buurjongetje Albertje! Het was voor Ans een
sein om door te gaan en de herinnering aan
het bombardement levend te houden.

Een blijvende herinnering in Doetinchem
Hoewel Ans kort na de oorlog uit
Doetinchem is vertrokken en inmiddels al
bijna een halve eeuw woonachtig is in
Bosch & Vaart, heeft haar werk in
Doetinchem toch de aandacht getrokken.
Met als gevolg dat op zaterdag 12 januari
2019 een expositie van de werken van Ans
onder de titel “Stad in As” geopend werd in
het Stadsmuseum van Doetinchem. De
burgemeester van Doetinchem, Mark Boumans, en Ad van Liempt, inwoner van
Doetinchem en auteur van diverse boeken
over de Tweede Wereldoorlog zijn bij die
opening in gesprek gegaan met Ans van As
over haar herinneringen aan de bombardementen. Ans heeft een aantal van de schilderijen aan het Stadsmuseum geschonken
als een
blijvende herinnering aan een paar helse
dagen in Doetinchem, volgend jaar 75 jaar
geleden.
Trouwe deelnemer aan de Cultuurlijn
De schilderactiviteiten van Ans zijn bij veel
Bosch & Vaarters niet onbekend. Maar Ans
Berendsen is haar arbeidzame leven overigens begonnen als onderwijzeres. Haar
eerste baan was een klas met 50 kinderen
op een school in Bussum. Tijdens een win-
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tersportvakantie ontmoette zij Toon van As.
Ans trouwde met Toon en in 1971 kwamen
zij met de kinderen Frank, Saskia en
Anneke in Bosch & Vaart wonen in de Ipenrodestraat. Haar onderwijsactiviteiten
beperkten zich in die tijd tot invalbeurten.
Toen de kinderen de deur uit waren en Ans
meer tijd kreeg stelde zij zich de vraag waar
ze spijt van zou krijgen als ze het nooit
gedaan zou hebben en kwam toen uit bij
schilderen. Vele cursussen volgde zij. Ongeveer 25 jaar geleden had Ans haar eerste
expositie, in Overbos in Heemstede. Toon
overleed in 2008. Als buurvrouw van Truus
Vlaanderen, de motor achter de Cultuurlijn,
kon het bijna niet anders dan dat Ans al vele
jaren meedoet aan de Cultuurlijn. Ook dit
jaar zal Ans tijdens de Cultuurlijn exposeren
met “Vogels op de schutting”. Al jaren is Ans
met haar inmiddels 85 jaar verreweg de
oudste deelnemer aan de Cultuurlijn.
Maar nooit zal 21 maart voor Ans alleen
maar het begin van de lente zijn.
Hans van der Straaten

Op maandag 6 mei om 10.45 uur is Ans te
gast bij Koffie in Hout in Restaurant Hout.
Ellen van Mol is helaas gestopt met het
maken van de interviews voor deze rubriek.
Op deze plek willen wij haar graag hartelijk
danken voor al haar mooie bijdragen.
We zijn nog wel op zoek naar iemand die
het stokje van haar over wil nemen om
bijzondere buurtgenoten het hemd van het
lijf te vragen en in de spotlights te zetten.
Meld je aan via redactie@boschenvaart.nl.

Van de wijkraad

Wisseling van de wacht
Tijdens de jaarvergadering namen we
afscheid van Jouko Huismans, die na
tien jaar lidmaatschap en drie jaar voorzitterschap de hamer doorgeeft aan Vic
van den Broek – d’Obrenan. We gaan met
beiden in gesprek.
Jouko, tien jaar in de wijkraad, waarvan
drie jaar als voorzitter. Wat blijft je het
meest bij?
De wijkraad, met al zijn verschillende
samenstellingen, is altijd een leuk en goed
team geweest. Dat heb ik als heel bijzonder
en stimulerend ervaren. Wij hebben als
wijkraad een duidelijk beeld wat onze rol wel
en niet is en op welke onderwerpen wij ons
richten. Daardoor zijn er ook hele concrete
resultaten bereikt. Bijvoorbeeld de herinrichting van het gebied rond het Sancta
Maria Lyceum bij de nieuwbouw van de
school, het opknappen van het Vogelbosje
en de aanpak van de grondwaterproblemen.
Maar ook op sociaal en cultureel gebied is
dit een unieke wijk.

In een decennium is er veel veranderd. In
Nederland en dus vast ook in de wijk.
Wat valt jou op?
Internet is echt onmisbaar geworden voor
de wijkraad. Wij maken hier volop gebruik
van. Alles is gedigitaliseerd, er is een mooie
website, een digitale nieuwsbrief en ook op
sociale media zijn we present. Zelfs het archief is digitaal. Onze postbus op het postkantoor is nu bijna leeg. Je merkt daarnaast
dat de mentaliteit aan het ver-anderen is.
Bewoners zijn assertiever geworden als het
gaat om de persoonlijke
belangen. Tegelijkertijd is het minder vanzelfsprekend om je als vrijwilliger aan te
melden. Dat heeft echt aandacht nodig hoe
je hiermee om gaat als wijkraad.
Welk advies zou je Vic mee willen geven?
Werk aan een goed team met mooie mix
van kennis, achtergronden en interesses.
Dat is de basis en komt de rest vanzelf
goed.
Vic, gefeliciteerd met je nieuwe positie!
Vertel, wie ben je, wat doe je?
Ik ben Vic, ik werk met veel plezier bij de
Inspectie van het Onderwijs. Aan het begin
van het nieuwe schooljaar stop ik met
werken en dat betekent ook dat er meer
ruimte komt voor andere bezigheden. Ik
woon met mijn man Dick en onze dochter
Rosalie (inmiddels allang de deur uit) nu 27
jaar in de Bosch & Vaart op de Wagenweg,
met uitzicht op de Hout.
Ik zit sinds 2013 als secretaris in de
wijkraad. Ik vind het belangrijk om ook dingen te blijven doen waarmee ik een bijdrage
kan leveren aan de maatschappij, dat geldt
wat mij betreft ook voor de wijkraad.

Wat deed je ooit besluiten om in de
wijkraad te gaan?
Zoals wel meer mensen in de wijkraad, ben
in geronseld door Maarten Henneman (oud
secretaris). Hij zag hoe ik mij als bewoner
inspande tegen de eerste verbouwplannen
van het Sancta Maria Lyceum. Hij zei: ‘Je
moet in de wijkraad, dan kan je echt wat
doen’. Eenmaal in de wijkraad hebben wij
samen met de school, de architect en de
gemeente een veel beter plan gerealiseerd
dat ook uitgevoerd is.

we voor een veilig en prettig leefklimaat in
de wijk voor de buurtbewoners van alle
leeftijden? En natuurlijk onze rol als
wijkraad: een platform waar initiatieven uit
de wijk bij elkaar komen, een knooppunt van
informatie over alles wat onze wijk aangaat
en waar we in goed overleg met de gemeente en met andere partijen de belangen
van de wijk zo goed mogelijk proberen te
behartigen.

Wat gaat er veranderen nu jij voorzitter
bent?
Ik denk en hoop niet zoveel: we hadden een
geweldig klein team met betrokken mensen.
Nu komen er in één keer vijf mensen bij en
Jouko stopt. Met hem gaan we een rots in
de branding missen, iemand die op zijn rustige manier overzicht heeft en ruimte geeft
aan iedereen om inbreng te hebben. Ik wil
proberen om in zijn lijn verder te werken. De
wijkraad is een club betrokken mensen die
vrijwillig in hun vrije tijd bij willen dragen
aan de wijk op allerlei verschillende terreinen en daar met elkaar veel lol aan
beleven!
Er liggen een aantal ingrijpende onderwerpen op ons bordje zoals de gevolgen van de
klimaatverandering en de grondwaterstand.
Ook de enorme uitbreiding van woningen en
bedrijven in onze omgeving en de daarmee
gepaard gaande toename van het verkeer
dat door of via onze wijk gaat, is een toenemend aandachtspunt. Hoe blijven we zorgen
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Je hebt jarenlang als secretaris deel
uitgemaakt van de wijkraad.
Wie volgt jou op?
Lize Martin gaat mijn rol als secretaris
overnemen. Daar ben ik heel blij mee, want
ik weet hoe belangrijk het is dat er iemand is
die als ‘spin in het web’ de lijntjes bij elkaar
houdt, zorgt dat iedereen is aangehaakt en
de vergaderingen voorbereidt. Daar moet je
als voorzitter op kunnen vertrouwen.
Waar zou je nog graag een beroep op
Jouko voor willen doen?
Zijn praktische ICT-kennis zal gemist
worden, maar natuurlijk ook zijn wijze raad.
Vanaf deze plaats willen we ook als redactie
Jouko heel hartelijk bedanken voor zijn inspanningen in de wijkraad. We komen
elkaar vast weer tegen tijdens de diverse
evenementen in de wijk! We wensen Vic
veel succes en plezier als nieuwe voorzitter.

Foto’s: Chris Hoefsmit

Van de wijkraad

Nieuwe helden in de wijkraad
Tijdens de jaarvergadering werden ze
officieel geïntroduceerd: de vijf nieuwe
leden van de wijkraad Bosch & Vaart.
Tijdens het gezellige buurtdiner werd er
over en weer al kennis gemaakt en bleek
al gauw dat de buurt toch echt kleiner is
dan je denkt. Ook benieuwd naar onze
nieuwe helden? We maken een rondje!
Wie – wat – waar?
David Moolenburgh woont, met een tussenpauze, al zijn hele leven op en rondom
het Oranjeplein. Eerst met zijn ouders, later
David: Al
bekend
van
Koningsdag en
optredens
tijdens de
Cultuurlijn: ‘Ik
ben heel
veel
bezig met
muziek:
maken,
luisteren
en
verzamelen.’

met zijn vrouw en twee zonen, waarvan er
één alweer het huis uit is. David houdt zich
bezig met advieswerk op het snijvlak overheid-bedrijfsleven en zal zich in de wijkraad
ook storten op de projecten die in overleg
met de gemeente aangepakt moeten
worden.
Ook van oorsprong een echte Haarlemmer
is Ernst van den Broek. Geboren en getogen in de buurt van Bosch & Vaart en na
wat omzwervingen in Amsterdam weer
terug, samen met zijn vrouw en twee
dochters en bovendien twee cavia’s. In het
dagelijks leven werkt Ernst als interim jurist
binnen de financiële en grondstoffen
markten.
Ernst: Kent
de buurt op
zijn duimpje:
‘Ik ben na 20
jaar wonen
en studeren
in
Amsterdam
teruggekeerd
naar mijn
‘roots’. Ik
woon dan
ook op 300m
van mijn
geboortehuis
op de
Spanjaardslaan.’

Lize Martin woont inmiddels al twintig jaar
met veel plezier aan de Van Hogendorpstraat, samen met haar man en twee zonen,
die hier zijn geboren. Met een achtergrond
in HR, werkt zij als zzp-er voor diverse opdrachtgevers.

Lize: Onze
nieuwe
secretaris.
Heeft
volgens
eigen
zeggen geen
aparte
gebruiksaan
wijzing. ‘Ik
ben
aanspreekbaar en ook
als je hulp
nodig hebt
kan je op me
rekenen.’

Feeke Schulpen is relatief nieuw in de
buurt. Twee jaar geleden, toen de kinderen
het huis uit gingen verruilden zij en haar
man Paul het vertrouwde Gooi voor de
Bosch & Vaart. En daar heeft ze nog geen
moment spijt van gehad! Feeke heeft vele
jaren in bestuursfuncties in het bedrijfsleven
in binnen- en buitenland gewerkt en was de
afgelopen tien jaar eigenaar van drie paramedische klinieken. Deze zijn inmiddels
verkocht en momenteel geniet zij van een
sabbatical.
Last but not least komt ook
Rutger Gouverneur ons team versterken.
Rutger is verkeersvlieger en woont sinds
2009 samen met zijn vrouw in de buurt.
Inmiddels zijn er twee dochters bijgekomen.
Wat zou je willen veranderen in de wijk?
In de wijkraad stap je natuurlijk niet zomaar.
Vaak wil je iets bijdragen, iets veranderen of
iets in stand houden. We vroegen onze
Feeke: Gaat
aan de slag
met de
straatvertegenwoordigers
‘Ik ben een
relatiemens,
hou van
contacten,
tennis,
golfen,
pilatus,
watersportver
eniging, ik
help mensen
graag en doe
graag dingen
samen!’

nieuwelingen wat zij zouden willen
veranderen.
Ernst: ‘Zoals velen in de buurt woon ik hier
met erg veel plezier en laat ik, waar mogelijk, graag de buurt zoals hij is. Dat betekent echter niet dat we niet moeten openstaan voor vernieuwingen in bijvoorbeeld
infrastructuur en energievoorziening. Juist
om het unieke karakter van de Bosch &
Vaart te behouden.’ David voegt daar aan
toe: ‘Ik wil graag het sociale karakter van de
buurt behouden. Iets meer diversiteit zou
overigens niet gek zijn.’ Lize wil niet zo zeer
veranderen maar hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan projecten binnen de wijk
waar aan gewerkt moet worden. Nu met een
ruime bezetting in de wijkraad gaat dat vast
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en zeker lukken wat ten goede komt aan de
leefbaarheid in de wijk.
‘Het bijzondere aan deze buurt is dat toch
dat er een bepaalde verbinding heerst. We
zorgen voor elkaar. Dat is iets dat we als
buurt zouden moeten koesteren en ik ga mij
inzetten voor zaken waarbij we dit bijzondere aspect van deze wijk kunnen benadrukken.’ Concreet voorbeeld: ‘We zijn een
crowdfunding gestart voor een AED in de
wijk.’ vult Rutger aan. Feeke: ‘Onze buurt is
is een unieke buurt met veel interactie. Dat
nog verder uitbreiden en ondersteunen en
meer mensen leren kennen in de buurt, is
mijn ambitie.’

Rutger:
Heeft
meteen het
project
AED in de
buurt
opgepakt:
‘Ik blijf
graag op
de achtergrond, ik
laat mijn
daden
liever
spreken.’

Buurthelden
We vroegen onze aankomende wijkraadleden of ze ook een voorbeeld hadden in de
wijk. Wie is volgens jou een echte
buurtheld? De antwoorden varieerden en
zouden zo een apart artikel kunnen vullen.
Een greep uit de antwoorden: ‘Alle mensen
in de buurt die zich inzetten voor deze wijk,
zijn mijn helden. Maar recent sprong één
dame eruit: Mariëlle Lailaiday, uit onze
straat (Bosch en Vaartstraat) die zich meer
dan 100% inzette om een dinerrooster te
maken voor een straatgenoot die doordat
zijn vrouw onverwacht in het ziekenhuis
belandde een beetje hulp zeer goed kon
gebruiken. Top!!’ vertelt Feeke. Lize vertelt
over Antoon Schotman, haar voormalige
buurman die afgelopen december het
Sinterklaasfeest redde. En Ernst haalt Jouko
Huismans aan: ‘Jouko en ik kennen elkaar
nog uit Amsterdam en ik ben hem zeer
erkentelijk voor zijn werk voor de buurt, niet
in de minste plaats met zijn activiteiten voor
de wijkraad.’ Ook Truus Vlaanderen en
Jolijn Onvlee die al 20 jaar met veel succes
de Cultuurlijn regelen krijgen een eervolle
vermelding, door David. ‘Wat een toppers!’
en Rutger tenslotte houdt het liever in huis:
‘Ah, heel zoetsappig,’ geeft hij toe, ‘maar
mijn vrouw! Wat is een man zonder de steun
van zijn vrouw?’

Van de wijkraad

Ontwikkeling Spoorwegzone Zuid-West
Recentelijk is de ontwikkelvisie Zuid-West
besproken in de raadscommissie Ontwikkeling. Een ambitieus plan met o.a. 2100
woningen.
Tijdens de behandeling is ingesproken door
een groot aantal belanghebbenden
waaronder de wijkraad Koninginnebuurt.
Onze wijkraad heeft zich laten horen
via stichting Tunnel en Leefbaarheid (Stel).
Wij hebben aangegeven dat wij de noodzaak
van meer woningen onderkennen, maar een
goed plan vraagt ook om een goede ontsluiting. En dat is nog niet goed geregeld.
Doet men dat niet, dan zal het oost-west
verkeer in Haarlem dat zich ook door onze
wijken perst, toenemen. Ondanks eerder
genomen maatregelen zoals een 30 km zone
en een vrachtwagenverbod op de
Schouwtjes- en Emmabrug loopt het verkeer
nu al geregeld vast.
Inmiddels is het plan van de spoorwegzone
ter visie gelegd. De wijkraad zal samen met
de wijkraad Koninginnebuurt een zienswijze
indienen met het verzoek eerst een plan voor
ontsluiting van het gebied te ontwikkelen
alvorens tot realisatie van de Spoorwegzone

Jaarvergadering &
Buurtdiner in HOUT

Zondag 24 maart was de jaarvergadering
van de wijkraad. Na de presentatie over het
grondwateronderzoek (zie pag. 11) volgde
een overzicht van de financiën en activiteiten van de Wijkraad en werden de nieuwe
leden voorgesteld. Jouko Huismans gaf de
voorzittershamer door aan Vic van den
Broek d’Obrenan. (zie pag. 8 en 9).
En toen was het tijd om met ruim vijftig
buurtgenoten aan te schuiven aan de
gezellig gedekte tafels in de bovenzaal van
restaurant HOUT voor een heerlijk en meer
dan geslaagd diner. Dat smaakt naar meer!
Volgend jaar weer?!
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Resultaten grondwateronderzoek gemeente en Wareco
Voorafgaand aan de jaarvergadering was
de drukbezochte presentatie over de
resultaten van het grondwateronderzoek
dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door ingenieursbureau Wareco.
Waarom grondwateronderzoek?
De grondwateroverlast in onze buurt is ontstaan na de aanleg van de nieuwe riolering.
De damwand van de Leidsevaart is
vernieuwd en daardoor waterdicht geworden
en de drainage was verstopt geraakt. Het
drainagesysteem is daarom (deels) vernieuwd. Maar ook de klimaatveranderingen
spelen een rol in de keuze van de gemeente
onderzoek naar de stand van het grondwater te doen. Een meer actief grondwaterbeheer is onontbeerlijk voor de toekomst. Een
te natte en een te droge bodem zijn beide
problematisch. Gezien de problemen die al
speelden in onze wijk is Bosch & Vaart
aangewezen als pilotwijk.
Naast de gemeente, Wareco en de buurt is
ook het waterschap Rijnland bij de problematiek betrokken. Inspelend op de
problemen die resp. een te natte of te droge
bodem met zich meebrengen, is het drainagesysteem wederkerig gemaakt. Zodat er
in natte tijden water afgevoerd en in droge
tijden juist extra water aangevoerd kan
worden.
Doel van het onderzoek
Jeroen Braakman, gemeente Haarlem, geeft
aan dat het doel van dit onderzoek vooral is
om te bepalen welke maatregelen openbaar,
dus door de gemeente en het waterschap,
en welke maatregelen particulier, dus door
de bewoners zelf op hun eigen terrein genomen moeten en kunnen worden.
Aanpak van het onderzoek
Max Broerema, Wareco, schetst de aanpak
van het onderzoek en de situatie in onze
wijk. In Bosch & Vaart stroomt het grondwater van Oost (Hout-kant) naar West (vaartkant). In het Oostelijke deel is de
zandbodem hoog en zijn de huizen op staal
gefundeerd. In het Westelijke deel bestaat

Wijkraad Bosch & Vaart
Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl
Douwe van Keulen: penningmeester
douwe.vankeulen@boschenvaart.nl
Lize Martin: secretaris
lize.martin@boschenvaart.nl

de lagere
bodem uit
slecht
doorlatende
klei- en
veengrond
en staan
de huizen
merendeels op
palen.

Naast
deze situatieschets op basis van archiefonderzoek is
er ook een enquête onder bewoners
gehouden om inzicht te krijgen in de overlast
in huizen en tuinen. Die is door 25% van de
ondervraagden teruggestuurd.
Tot slot zijn er van april 2017 tot augustus
2018 metingen gedaan d.m.v. in de buurt
verspreide peilpunten.
Conclusies van het onderzoek
Op basis van de resultaten heeft Wareco
geconcludeerd dat het drainagesysteem
over het algemeen goed werkt in de openbare ruimte, maar niet toereikend is voor de
aangrenzende huizen en tuinen. Daardoor is
er in de natte periode wateroverlast op particulier terrein. In de droge periode bestaat
het gevaar van te lage waterstand waardoor
de koppen van de fundering droog komen te
staan.
De drainage in het Zuiden van de buurt (Van
Hogendorpstraat en Eindenhoutstraat) werkt
door vervuiling nog niet naar behoren en zal
worden verbeterd.
De belangrijkste conclusie is dat gemeente,
waterschap en bewoners samen zullen
moeten werken aan een oplossing voor het
grondwaterprobleem. Dit was een pilotonderzoek verder onderzoek naar concrete
maatregelen is dus nog nodig. Bovendien is
er in deze pilot geen onderzoek gedaan
naar de fundering van de individuele huizen.
Hiervoor zijn bewoners zelf verantwoordelijk.
Rutger Gouverneur: projecten
rutger.gouverneur@boschenvaart.nl
David Moolenburgh: contactpersoon gemeente
en lopende projecten
david.moolenburgh@boschenvaart.nl
Lex Rietveld: contactpersoon gemeente, lopende
projecten, dagelijks beheer
lex.rietveld@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek: sponsoren
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Feeke Schulpen-Wijffels: coördinatie
straatvertegenwoordigers, evenementen
feeke.schulpen@boschenvaart.nl

Victorine Egter van Wissekerke:
communicatie, Kroniek
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek
frederike.vanurk@boschenvaart.nl
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Aanvullend aan de drainage van de
gemeente zullen ook bewoners maatregelen
moeten nemen. Denk hierbij aan isolatie van
spouwmuren en kruipruimte om overlast
door optrekkend vocht te beperken en aan
het aanleggen van infriltatieleidingen onder
huizen en tuinen.
Wat zijn de vervolgstappen?
Het rapport wordt (geanonimiseerd) en na
goedkeuring van de verantwoordelijke
wethouder op de website van de gemeente
gepubliceerd. De gemeente gaat de drainage waar nodig verbeteren en aanpassen.
Waarschijnlijk zal dat in 2019 uitgevoerd
worden.
Bewoners maken zich natuurlijk ook vooral
zorgen over de funderingen van hun huizen.
Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid
om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek. Hierbij wordt
80% van de kosten vergoed. Daarnaast
komt er een een landelijk fonds duurzaam
funderingsherstel. En bewoners hoeven
geen leges voor de vergunning voor funderingsherstel te betalen. Zie hiervoor ook:
haarlem.nl/funderingen.
De wijkraad blijft alle ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen en staat in nauw
contact met de gemeente om de vervolgstappen te bespreken. Via de website en de
Kroniek houden wij u op de hoogte.

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

Burenhulp wordt Burennetwerk

Burenhulp Bosch & Vaart heeft sinds
1 januari 2019 een nieuwe naam,
namelijk Burennetwerk Bosch & Vaart.
Het stadsbrede Burennetwerk streeft naar
een prettiger woonklimaat en buren die
meer naar elkaar omkijken. Inmiddels is het
project in 14 wijken actief waaronder Bosch
& Vaart. De term Burenhulp werd regelmatig geassocieerd met hulpverlening en
dat is niet de opzet van het project. Cornelie
Schraa is de coördinator van het netwerk in
deze wijk. Cornelie: ‘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 Burennetwerk.’ Denk
maar aan het brengen van een pannetje
soep voor een zieke buurman of in de bres
springen als iemand zijn arm heeft gebroken en niet meer kan autorijden of fietsen.

Agenda

Workshops en sociale
kaarten
De contactpersonen van
Burennetwerk Bosch &
Vaart kunnen ook deelnemen aan diverse workshops
die het projectteam organiseert zoals Grenzen stellen,
communicatiestijlen en dementie signaleren. Ook zijn er sociale kaarten gemaakt
voor zes stadsdelen door het projectteam.
Hierop staat informatie over waar mensen
bijvoorbeeld gezamenlijk kunnen eten, het
telefoonnummer van het Sociale Wijkteam
of Buurtbemiddeling (bij burenruzie). Deze
sociale kaarten zijn te bestellen door een
e-mai te sturen aan Karin Wissenburg via
karinwissenburg@burennetwerkhaarlem.nl
of te downloaden via de homepage van
www.burennetwerkhaarlem.nl. Op deze site
is ook is meer informatie te vinden over de
diverse netwerken.
Contactpersonen in Bosch & Vaart
Op boschenvaart.nl/project/burenhulp staan
de namen van de diverse contactpersonen
en de straat waarvoor zij zich inzetten. Wil
je mee denken over het netwerk of heb je
iets nodig, neem dan contact met Cornelie
Schraa via c.schraa@me.com.

ZoefZoef flexibel vervoer in de wijk
De Zoefzoef biedt
betrouwbaar, flexibel
en plezierig vervoer
in de wijk. Voor iedereen en speciaal
voor mensen die
minder mobiel zijn in
Haarlem Zuidwest.

Zaterdag 13 april rond 21.00 uur
Bloemencorso op de Wagenweg
Zaterdag 27 april
Koningsdag - rondom het Oranjeplein (zie
ook de voorpagina en pagina 2)
Zaterdag 4 mei 20.30 uur
Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout
Zondag 5 mei 12.00 - 23.30 uur
Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout
Vrijdag 17 mei 15.30 uur
Opening Beeldengalerij op de Dreef
Zondag 25 mei
Cultuurlijn Bosch & Vaart (zie pagina 3)
Zaterdag 15 juni 18.00 - 24.00 uur
Houtnacht in de Haarlemmerhout
Zondag 16 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 6 mei 10.45 uur
Ans van As - oorlogsmeisje
Maandag 3 juni 10.45 uur
Janet van Bavel - geweld hoort nergens
thuis
Maandag 1 juli 10.45 uur
het wijkteam - wat doet het wijkteam?
Maandag 5 augustus 10.45 uur
geen gast, wel gezellig koffiedrinken

Bijvoorbeeld naar de
huisarts, een activiteit
in de buurt of naar de
winkel. Boodschappen
en eventueel een rollator kunnen mee. We De ZoefZoef is een compact elektrisch vervoermiddel voor 4 personen
rijden van maandag
tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m
Voor een enkele rit betaalt u € 1,50 en het is vrijdag 9:00-12:30 uur.
mogelijk om strippenkaarten aan te
schaffen. Onze vrijwillige chauffeurs rijden u Voor stadsdeel Zuidwest zijn wij nog op
graag naar uw bestemming.
zoek naar ritplanners en chauffeurs. Heeft u
interesse? Neem contact op met
Plan uw rit met de Zoefzoef Zuidwest:
vervoer@haarlemeffect.nl.
023-5324261

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 en Maaike Le Grand. Advertentiewerving: Ernst van den Broek. 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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