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Koningsdag als vanouds!

Cultuur Festival
Niet alleen kunnen we weer Koningsdag
vieren dit jaar, ook de voorbereidingen voor
het Cultuur Festival (voorheen de Cultuurlijn) zijn in volle gang. Maaike le Grand ging
kennismaken met het nieuwe team.
► lees verder op pagina 3

Harry Mulisch in
Bosch & Vaart
Het tweede deel van de serie over Harry
Mulisch in Bosch & Vaart van Wim Vogel
staat geheel in het teken van de Haarlemmerhout, die in meerdere van zijn boeken
een rol speelt.
► lees verder op pagina 4

In memoriam

Drukke vrijmarkt, fanfare en kinderspelletjes op het Oranjeplein

We mogen weer! We vieren dit jaar dus
weer een traditionele Koningsdag op
woensdag 27 april op en rond het Oranjeplein. Met de traditionele vrijmarkt oudhollandse spelletjes, het defilé voor ons
eigen Bosch & Vaartkoningspaar, de fanfare en de altijd gezellige bar.
Programma
Het programma voor Koningsdag 2022 in
Bosch & Vaart is als volgt.
Vrijmarkt
Om klokslag 7.00 uur ‘s ochtends wordt het
startschot gegeven voor de vrijmarkt. De
vrijmarkt vindt plaats op en rondom het
Oranjeplein (buiten het grasveld), met uitloop naar de Bosch & Vaartstraat, de Spruitenboschstraat en de Prinsessestraat. Deelnemers kunnen vanaf een week van tevoren
een plekje markeren met stoepkrijt (geen
tape).
De vrijmarkt is niet alleen bestemd voor de
verkoop van gebruikte spullen, maar ook
voor de uitvoering van allerlei acts. Iedereen
die wil wordt van harte aangemoedigd om
iets op te voeren: een toneel- of muziekstuk,

Op zaterdag 19 februari is in zijn huis in
de Westerhoutstraat John Elferink overleden. John was 89 jaar oud. Vele Bosch &
Vaarters zullen John herinneren als de
Magiër Mantra.
► lees verder op pagina 7

dans, kunstjes, alles wat je maar kunt bedenken. Later op de dag kunnen de kinderen op het Koningspodium voor de Koning en Koningin optreden.

De Groene Kroon

Bar (‘s ochtends)
Vanaf 8.00 uur is de bar geopend, ‘s ochtends voor koffie, oranjebitter en tompoucen, later voor hapjes en bier en andere
dranken.

De vereniging voor duurzaam wonen heeft
haar 100ste lid verwelkomd. Sinds een jaar
zet bureninitiatief De Groene Kroon zich in
voor het stimuleren van het verduurzamen
van woningen in Bosch & Vaart.

Fanfare en Koninklijk bezoek
Rond 11.00 uur marcheert de fanfare door
de buurt. Even later volgt de traditionele
meet & greet met ons eigen Koningspaar op
het bordes. Vanaf 11.30 uur nemen de koning en de koningin het defilé af. Alle verklede kinderen zijn van harte uitgenodigd om
mee te lopen in het defilé. De wijkraad looft
prijzen uit aan de mooist verklede prinsen
en prinsessen.
Ridderorde
Na afloop van het defilé zullen enkele bijzondere buurtgenoten worden geridderd
door het Koningspaar.
► lees verder op pagina 2

► lees verder op pagina 12
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• Buurtband zoekt leden - pagina 16
• Agenda - pagina 16

Van de wijkraad
Beste allemaal,
Als op nog geen 2000 kilometer afstand al bijna anderhalve maand een oorlog woedt, waarbij onschuldige mensen sterven of van huis en
haard verdreven worden, realiseer je je wat
een geluksvogels wij zijn om hier in vrijheid
te mogen leven. Op dergelijke momenten
voelen onze activiteiten als wijkraad wat
triviaal, maar het laat ook zien hoe belangrijk het is dat we elkaar als buurtbewoners
ook nu weten te vinden. In de buurt zijn veel
initiatieven ontstaan om de mensen uit Oekraïne te helpen en dat is hartverwarmend
om te zien.
Op 27 maart vond de jaarvergadering van
de wijkraad plaats. Na twee jaar eindelijk
weer live met aansluitend een borrel en het
traditionele buurtdiner. Het was fantastisch
om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten.
Met dank aan de mensen van restaurant De
PlekK! In de vergadering hebben we teruggekeken en vooruitgekeken. En we konden
een sneak preview bekijken van de nieuwe
opmaak van de Kroniek. We hebben afscheid genomen van twee wijkraadleden:
Lex Rietveld en Douwe van Keulen. Lex is
zo’n dertien jaar lang o.a. de verbindende
schakel geweest naar de gemeente. Dankzij
zijn expertise, zijn strategisch inzicht, zijn
geduld en zijn humor hebben we hele goede contacten met de gemeente opgebouwd.
En dat is van grote waarde. Douwe is de
afgelopen vijf jaar onze kritische penningmeester geweest. Onder zijn wakend oog
zijn we er steeds in geslaagd om de financiën goed op orde te houden. We zijn Lex en
Douwe veel dank verschuldigd voor hun
jarenlange inzet en betrokkenheid bij de
wijkraad!
We namen ook afscheid van onze wijkbewoners Sjaak Joziasse en Jutta Swakowski,
als drijvende krachten achter de Koffieochtenden, inmiddels ‘Koffievlekk’ geheten.
Begrijpelijk dat zij na zeven jaar na de zomerstop het stokje willen overdragen. Veel
dank Sjaak en Jutta!
Gelukkig was het niet alleen afscheid: tijdens de jaarvergadering werden maar liefst
drie nieuwe wijkraadleden benoemd:
Maarten Santman, Robert Steeg en Raoul
Hagens. Geweldig dat zij willen meedenken
en -doen in de wijkraad!
Nu de lente in aantocht is en de dreiging
van de corona-pandemie verminderd is,
hebben we er weer heel veel zin in om plannen te maken!
Mocht je als vrijwilliger mee willen helpen of
wil je met ons verder werken aan Bosch &
Vaart, meld je dan aan via
info@boschenvaart.nl. We kunnen je
inbreng en hulp altijd gebruiken!
Hartelijke groet,
Vic van den Broek d’Obrenan

► vervolg van pagina 1 boden. Bij twijfelgevallen bepaalt het Oranjecomité ter plekke of iets als een commerciële activiteit moet worden aangemerkt.
Uiteraard geldt een uitzondering voor de
activiteiten van het Oranjecomité (waarvan
alle opbrengsten worden gebruikt ter dekking van kosten en voor de organisatie van
andere activiteiten in Bosch & Vaart) en
voor kinderen die op de vrijmarkt op kleine
schaal huisgemaakte limonade of hapjes
aanbieden.
Ken je een buurtgenoot die daarvoor in aanParkeren
merking zou moeten komen, stuur dan een
We verzoeken alle wijkbewoners vanaf
berichtje met toelichting naar:
18.00 uur op de vooravond van Koningsdag
oranjecom@gmail.com.
niet te parkeren op of rondom het OranjeSpelletjes
plein. De wijkraad zal borden plaatsen me
Vanaf 12.00 uur zijn er voor de jongste kininstructies.
deren spelletjes op het grasveld van het
Betalen
Oranjeplein. Bij inleveren van een volle
Bij de bar kan alleen met PIN worden bestempelkaart krijgen de kinderen een consumptiebon waarmee ze iets lekkers kunnen taald. Alleen voor kinderen jonger dan 12
jaar geldt een uitzondering: zij kunnen met
halen bij de bar.
cash geld afrekenen.

Koningspodium

Vanaf 14.00 uur vindt dit jaar voor het eerst
het gloednieuwe onderdeel ‘Bosch & Vaart
Koningspodium’ plaats. Jonge buurtbewoners (van 4 tot 16 jaar) kunnen op het podium een act opvoeren voor het Koningspaar.
Het Koningspaar looft een prijs uit voor de
beste act. Als je wilt meedoen, geef je dan
van tevoren op via oranjecom@gmail.com.

Muziek
Vanaf ongeveer 17.00 uur kan er worden
gedanst. De muziek wordt verzorgd door het
Bosch & Vaart DJ Team.

Kleurplatenwedstrijd
Net als vorig jaar zal voorafgaand aan
Koningsdag een kleurplaat worden verspreid onder de kinderen uit de buurt. Wie
haar of zijn kleurplaat voor het raam hangt,
maakt kans op een prijs. De winnaar wordt
op Koningsdag bekendgemaakt.

huishoudelijke mededelingen
Meld je aan als vrijwilliger!
Koningsdag in Bosch & Vaart wordt georganiseerd door de wijkraad en het Oranjecomité. Daarnaast steken tal van vrijwilligers de
handen uit de mouwen om de dag tot een
succes te maken. Ook dit jaar zijn we op
zoek naar buurtbewoners die willen helpen,
bijvoorbeeld bij de verkoop van hapjes en
drankjes aan de bar, de organisatie van de
spelletjes voor de kinderen, de opbouw
voorafgaand en het opruimen na afloop.
Zonder hulp geen Koningsdag! Dus meld je
aan via oranjecom@gmail.com.

Geen commerciële activiteiten
Tijdens Koningsdag zijn commerciële activiteiten niet toegestaan Hiermee bedoelen
we: de verkoop van nieuwe spullen en de
verkoop van drank- en voedingswaren. Verder mag geen versterkte muziek ten gehore
worden gebracht en mogen geen microfoons of megafoons worden gebruikt. Tot
slot zijn commerciële reclame-uitingen ver-
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Plekje voor de vrijmarkt
Tot slot vragen we nogmaals dringend om
geen plekken voor de vrijmarkt af te zetten
met tape, maar daarvoor stoepkrijt te gebruiken.

Vragen
Heb je vragen over de organisatie van Koningsdag in de Bosch & Vaart, neem dan
contact op met het Oranjecomité (via oranjecom@gmail.com).

Social media
Volg ons op Facebook en Instagram onder
‘Koningsdag Bosch en Vaart’.

Zie je op Koningsdag!
Met feestelijke oranjegroet,
mede namens de Wijkraad,
Het Bosch & Vaart Oranjecomité
Robert Steeg, Selma Koedijk,
Arthur van den Boorn, Claire Lutje Schipholt,
Laurens Kelterman, Martine Lambrechtsen, René
Huurdeman en Suzanne Wisse

Het Cultuur Festival komt er weer aan!

Rob, Riksta en Paula hebben er duidelijk zin in!

Twintig jaar lang organiseerden Jolijn
Onvlee en Truus Vlaanderen de Cultuurlijn, een festival voor en door wijkbewoners, dat in het teken stond van muziek,
schilderkunst, toneel en keramiek: gratis
voor deelnemers en bezoekers uit
Bosch & Vaart.
Het geheim van de wijk
Wie in de wijk kwam wonen en eraan had
geproefd wist dat dit het geheim van de wijk
was, waarom dit de leukste wijk van Nederland moest zijn. Na zoveel jaren organiseren
was het begrijpelijk dat Jolijn en Truus opvolgers zochten. Met succes, want een drietal enthousiastelingen meldde zich aan:
Riksta Dorhout, Rob de Ridder en Paula van
Heuzen. Ze begonnen vol goede moed, er
werd een poster ontworpen, een flyer werd
verspreid en toen ...brak corona uit.
Save the date: 12 juni
Een van de hoogtepunten van het jaar voor
buurtbewoners werd uitgesteld en uitgesteld, tot het eindelijk dit jaar weer kan
plaatsvinden, en wel op zondag 12 juni. Nu
niet meer onder de naam Cultuurlijn maar
als Het Cultuur Festival Bosch & Vaart. Alle
drie zijn ze bijzonder gemotiveerd om het
ook dit jaar weer te laten slagen, want “het
zou ontzettend jammer zijn als dit culturele
evenement zou verdwijnen”.
Boordevol plannen
Riksta, Rob en Paula zitten boordevol plannen: naast de “reguliere” optredens en exposities bij de mensen thuis, organiseren zij
een open podium voor schoolbands van de
drie omliggende middelbare scholen op het
centrale podium op het Oranjeplein. Daarnaast denken ze weer aan een speurtocht
voor de jongere jeugd en aan knutselactiviteiten voor hen.

GEEF JE OP!

Foto: Chris Hoefsmit

Sponsoren gezocht
De wijkraad fungeert weliswaar als vangnet
maar de organisatie moet wel zelf zorgen
voor een sluitende begroting. Dat is een
uitdaging als er vooral uitgaven (huur podium, stoelen, barbenodigdheden en drukwerk) zijn zonder noemenswaardige inkomsten. Daaom worden er sponsoren en adverteerders gezocht. Een belangrijke bron
van inkomsten, namelijk de bijdrage van
filmmakers die vaak in onze wijk te zien waren, is er dit keer niet.

Elkaar ontmoeten en genieten
Een ander punt is dat er veel nieuwe bewoners in de wijk zijn komen wonen, die niet
allemaal het Nederlands machtig zijn, of een
idee hebben van wat het Cultuur Festival is:
een bruisende dag waarop je in de gemoedelijke setting van huiskamers van kleine
concertjes en optredens kunt genieten, of
van exposities van de vele creatievelingen
uit de buurt, en vooral: elkaar ontmoet op
een vrolijke en ongedwongen manier.
Vandaar de oproep: meld je aan, als muzikant, als huis-opensteller, als vrijwilliger bij
de bar, bij het kinderknutselen, bij het opbouwen of afbreken van het centrale podium, als exposant, als sponsor, als grafisch
vormgever voor het programmaboek als wat
dan ook: want dit Cultuur Festival mag niet
verloren gaan! Een vernieuwd Festival voor
iedereen van 8 tot 88!
Reageer snel want er is nog ontzettend veel
te doen en steun Riksta, Rob en Paula bij de
organisatie van Cultuur Festival Bosch &
Vaart 2022.

Wil je mee doen? Meld je aan vóór
22 april! Liefst eerder. Stuur tekst en foto.
Deze plaatsen we dan ook op facebook en
instagram.

Sponsors gezocht! Het Cultuur
Festival is voor en door buurtbewoners,
maar zonder financiële steun gaat het niet
lukken. Heb je een bedrijf dat diensten en/of
producten levert die ook bestemd kunnen
zijn voor buurtbewoners? Meld je aan als
sponsor! Jouw bedrijf krijgt dan aandacht
op onze facebook- en instagram pagina.
Het bedrag mag je zelf bepalen. Wil je er
een advertentie bij? Een halve pagina in het
programmaboekje kost maar € 100,00 en
daarmee bereik je alle bewoners van deze
wijk, plus de bewoners van de Hoge Hout,
minimaal 2.500 mensen!

Vrijwilligers! zoals bij ieder evenement in de wijk hebben wij ook vrijwilligers
nodig. Mensen met een opslagruimte, mensen die twee uurtjes bardienst willen draaien, mensen die willen helpen met opbouw
en afbouw van podium en bar.... Zonder
geld redden we het niet, maar zonder jullie
ook echt niet. Vele handen maken licht
werk!!!!

Stel je huiskamer ter
beschikking! voor een expositie of
een muzikaal optreden. Meld het ons! Enkele oud bewoners van de wijk zijn nog op
zoek naar een locatie.
Mail ons op cultuurlijn@boschenvaart.nl.
Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Maaike Le Grand
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Harry Mulisch en Bosch & Vaart - de Haarlemmerhout
De Haarlemmerhout is de natuurlijke
achtertuin voor mensen die opgroeien in
het Westerhoutpark. Mulisch heeft er
leren lopen, leren fietsen, heeft er de
meisjes leren kennen en belangrijke romans van hem (De Aanslag, Archibald
Strohalm, Het beeld en de klok) spelen
zich af in de Hout en in de onmiddellijke
omgeving ervan.
In Mijn getijdenboek noteert Mulisch: ‘Dat
haarlemse bos (…) dat in mijn leven een rol
is blijven spelen tot en met het schrijven van
mijn eerste roman archibald strohalm.’
In Paniek der Onschuld beschrijft hij hoe
hij in april 1973 vanuit zijn geboortehuis
(Westerhoutpark 16) ‘het bos in (loopt),
waarin ik lopen heb geleerd, waarin ik had
gelezen, geschreven, gevrijd en waar ik
iedere boom kende. Daar had de storm
gewoed, en de verwoesting die ik zag vervulde mij tegelijk met schrik en een vreemde opwinding. Overal waar ik keek lagen de
reusachtige stammen neergesmakt en hadden daarmee op slag de burgerlijkheid aan
de brave Haarlemmer Hout ontnomen. Er
hing opeens een geur van prehistorie, waar
Hildebrand geen raad mee zou hebben
geweten, iets van oorlog ook, alsof een
neergeschoten eskader bommenwerpers in
het bos terecht was gekomen. Alle bomen
lagen in dezelfde richting. Sommige hadden
andere bomen meegesleurd, dwars over
paden, vormden zij soms poorten er overheen. Jonge bomen waren hier en daar
verbogen tot wichelroedes onder hun lasten, maar hun knoppen stonden op ontspruiten. (…) Eén boom hing schuin in de
armen van een sterkere, en op kleurige
basketbalschoenen holde daar een jongen
tegenop. Bij iedere ramp stonden blinkende
fietsen geparkeerd, waarvan de berijders
rond klauterden in de kronen, die er bijlagen
als ouderwetse bezems van reuzenstraatvegers.
Omdat zij uit de aarde waren gekomen,
waren de bomen gestorven. Er waren er,
die in hun val een wortelmassa van tien
meter breed en veel hoger dan ik uit de
grond hadden gerukt. Als geheimzinnige
tekens stonden hun diepste gedachten opgericht in de richting, waar de wind vandaan
was gekomen. Uit het lichaam gescheurde
harten, haarwortels, die zachtjes wapperden, aarde, die nu en dan in dunne stroompjes terug in de wond ritselde.’
Op het kruispunt van geasfalteerde fietspaden staat midden in de Donkere Hout op
een heuveltje een grote stenen bank. In zijn
novelle Het beeld en de Klok (1989) beschrijft Mulisch hoe Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt in Haarlem na jaren
weer eens ‘de meester’, ‘de grote zoon van
Haarlem’, alias Harry Mulisch, ziet. Coster
springt uitgelaten van zijn sokkel en samen

gevoeld.’ Mulisch loopt
met hem naar het Costermonument. ‘Honderd meter verder bleef hij staan
bij een grauw monument
in de vorm van een kubus, omgeven door een
vierkant ijzeren hek. Het
opschrift was door een
uitgehakte lauwerkrans
omgeven; maar eer ik het
had kunnen lezen, wees
hij op een A met twee
kleine vleugels, die in de
bovenrand was uitgehouwen. ‘Hier,’ zei hij, ‘zou
Laurens Janszoon Coster
de bank voor Philip Loots in de Hout de boekdrukkunst hebben
uitgevonden.’ Met walging
lopen ze door de Grote Houtstraat, over het keek ik (Coster) naar het lompe blok, dat er
Houtplein, via de Wagenweg en het Wester- uitzag als een lege sokkel en dat daar stond
houtpark naar deze plek in de Hout. Mulisch op een plek, waar niets was gebeurd’.
gaat zitten op de bank ‘die daar ter nage‘Als kind heeft het mij altijd verbaasd,’ zei hij
dachtenis van een vergeten componist was
(Mulisch), dat ze de plek, waar de letter op
neergezet (…). Al was de bank van steen,
de grond gevallen was, onzichtbaar hadden
toch durfde ik
gemaakt met
(Coster) er niet
een steen. Je
op te gaan
zou daar aarde
zitten. Ik had
moeten zien,
trouwens nooit
vond ik, bedekt
eerder gezedoor een ronde
ten.’ De bank is
glasplaat.’
geplaatst in
1921, ter nageMulisch loopt
dachtenis aan
tien meter verder
Philip Loots
naar een beuk.
(1865-1916), in
‘Aandachtig bezijn tijd een
keek hij de stam,
bekende comen zette toen zijn
ponist en dirivinger onder een
gent. De meesplek in de bast,
ter (Mulisch)
die er uitzag als
vertelt dat de
een korstige
zweer. ‘Hier,’ zei
eerste dertig
hij ‘heb ik een
jaar van zijn
leven zich
halve eeuw geleden als jongen
rondom en in
van een jaar of
dit bos hadden
tien, met een
afgespeeld en
zakmes de initiCoster ziet dat
aal van mijn
‘elke plek waar
voornaam uit de
hij naar keek
Het Coster monument in de Hout
schors gesneeen herinneden. Daarna’, zei hij en verplaatste zijn vinring in hem wakker riep. Zijn chique wildger, ‘begon ik aan die van mijn achternaam.
zwijnsleren schoenen raakten besmeurd,
maar dat scheen hem niet te hinderen; mis- Je kunt zien, dat de eerste poot er al staat,
schien omdat zwijnen van nature in de mod- als een I, - en als je goed kijkt, zie je ook
nog de aanzet van de eerste schuine lijn
der huizen.’
van de M. (…) Toen kwam er een agent op
De twee heren lopen verder het bos in.
een fiets, nam mijn mes in beslag en joeg
Coster heeft het niet gemakkelijk: ‘Omdat
mij weg.’
het geregend had de afgelopen dagen viel
Wim Vogel
het lopen in de Hout mij moeilijk. Nu en dan
zakte ik tot mijn enkels weg in de vochtige
(Bron: Wim Vogel, ‘Hier is alles begonnen’. Een
grond vol plassen, maar dat was tegelijk
literaire tocht door het Haarlem van
een sensatie die ik niet had willen missen.
Harry Mulisch. Gemeente Haarlem 2012)
Nog nooit had ik aarde onder mijn voeten
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Bericht uit de Heemtuin Eindenhout
Ach, och, wat was het een wonderlijke
winter…
De heemtuin stond onder water en voor
werk moesten we uitwijken naar de zichtlijn naast het Huis met de Beelden. Ons
pad was een modderige glijbaan en plantenvakken stonden onder water. Welke
planten zouden daar nog opkomen in het
voorjaar?
Toen het snoeiseizoen aanbrak, konden we
weer snippers aanbrengen op ons pad
waarmee we veel tevreden reacties kregen
van wandelaars. Ook konden we wilgentenen bestellen en daarmee zijn de wilgenrillen opgehoogd en uitgebreid. De midden
ingang heeft nu een leuke entree gekregen.
Om het tuintje achter het kantoor van de
manege heeft ons ril-team een wilgentenenril gebouwd. Dat is onze gezellige samenwerking.
En dan was er de STORM van 18 februari.
Links en rechts vielen bomen om in het Vogelbos en ook over de vaart. De stammen
bij de heemtuin zullen via het water weggehaald worden omdat anders de grote kraan
veel schade aan de heemtuin aanricht.
De IJsvogel is een paar maal gezien en op
een dag, terwijl wij koffie stonden te drinken
bij de steiger, vlogen drie buizerds miauwend boven het bos.

En nu in maart is het overdag warm weer
geworden. We zijn meteen de heemtuin
ingedoken om het teveel aan bramen en
brandnetels te bestrijden. Eerst bloeiden de

sneeuwklokken en de Gele kornoelje, gevolgd door de blauwpaarse
Hondsdraf en daarna de gele zonnetjes van
het Klein hoefblad. En zomaar ineens kleurden de gele Dotters in de waterkant
Alle struiken lopen uit door het warme weer.
En de 18e maart was de Zwartkop weer
terug. Een Citroenvlinder en een aardhommel vlogen heen en weer en …cadeautje..
op de bloeiende Sleedoorn zaten twee Gehakkelde aurelia’s zich in de zon op te warmen.

©Titi: Zoekplaatje: de heemtuin heeft ook een opzichter: Brani

©Titi: Sleedoorn met Gehakkelde aurelia

De heemtuin wordt weer een bloeiend paradijs voor vogels en vlinders en andere
beestjes. De regenvijver is opgeschoond en
nu is het wachten op de kikkers die hun
kikkerdril weer in de zonnige kant kunnen
deponeren.
Met groene groet,
Titi des Bouvrie

©Titi: Snipperpad opgeknapt
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the power of time off
VERSNELLEN DOOR TE VERTRAGEN

Juist wanneer je verfrissende nieuwe ideeën of
oplossingen nodig hebt en je besluitvaardigheid
wilt tonen heb je de neiging terug te vallen op
bestaande routines en gewoonten. Met ons
hoofd zijn we in de toekomst maar met ons gedrag nog in het verleden. Dit is niet het recept om
in het huidige moment tot vernieuwing te komen
dan wel om nieuwe paden in te slaan. Wil je de
realisatie van grote en kleine(re) ambities en
dromen versnellen dan is het raadzaam toch
eerst te vertragen. Stil gaan staan in het midden
van de storm aan gebeurtenissen in de buitenwereld en stil gaan staan in het midden van de
storm aan gedachten en emoties in de binnenwereld.
Vertragen, stil gaan staan, in de storm aan gebeurtenissen om ons heen werd ons de afgelopen jaren regelmatig opgelegd. We hebben wat
vertraagd met z’n allen door letterlijk zo min mogelijk in beweging te komen. Toch zaten er ook
voordelen aan deze tijden van vertraging. Er
kwam ruimte voor reflectie en heroriëntatie en er
ontstonden talloze nieuwe initiatieven. Denk aan
de studenten die boodschappen voor ouderen
gingen doen en ook aan het gemak waarmee we
met z’n allen online gingen vergaderen. Zelf ging
ik retraites in de natuur vervangen door virtuele
retraites en dat werkt wonder boven wonder fantastisch. Een deelnemer schreef dat het voor
hem een positieve ervaring is dat techniek ons
ook met elkaar kan verbinden.
Vertragen, stil gaan staan, in de storm van gedachten en emoties in de binnenwereld is iets
wat we intrinsiek zelf zouden moeten willen
doen. Nog voordat corona voorbij was, diende de
oorlog zich aan. Ik las een artikel over de te verwachten (re-)acties van mensen. Begrijpen, bewegen, bevriezen. De volgorde is voor iedereen
verschillend. Zelf bevroor ik als eerste. Ik had
niet gedacht dat ikzelf of straks onze kinderen
ooit een oorlog mee zouden moeten maken.
Daarna wilde ik in beweging komen en heb ik
aangeboden vluchtelingen in huis te nemen. Nu
ben ik een biografie van Poetin aan het lezen om
een beetje te kunnen begrijpen waarom iemand
in staat kan zijn deze puinhoop te creëren. Nu
moet ik zeggen dat geen van deze (re-)acties me
rust bracht en van vertragen, laat staan stil
staan, was geen sprake. Toch voelde ik dat dat
wel noodzakelijk is. In de vertraging, in de stilte,
ontstaan nieuwe inzichten. In de stilte kom je bij
je intuïtie en je innerlijke wijsheid. Dus ging ik
bosbaden.
Onder leiding van een gecertificeerde bos therapie gids wordt je ondergedompeld in de atmosfeer van het bos. Je ontvangt uitnodigingen te
vertragen en je zintuigen te openen. Het is een
weldadige en helende ervaring voor lichaam en
geest. Het bosbaden, of bostherapie, is een relatief jonge therapie, ontstaan in Japan waar het
Shinrin Yoku heet. In Japan is men zo overtuigd
van de voordelen dat er inmiddels natuurgebieden aangewezen zijn als zogenoemde Therapy
Forests. In Nederland is het nog niet zo ver. Desalniettemin kunnen wij toch elke dag de HaarlemmerHout in lopen om te versnellen door een
Bosch Bad te nemen vanuit ons Bosch & Vaart.

Ingrid Valks
Wagenweg 192
ingrid@thepoweroftimeoff.com
0651097805
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In memoriam John Elferink (1932 - 2022)
de tovenaar van Bosch & Vaart
Op zaterdag 19 februari is in zijn huis in
de Westerhoutstraat John Elferink overleden. John was 89 jaar oud. Vele Bosch
& Vaarters zullen John herinneren als de
Magiër Mantra die
optrad bij vele edities van de Cultuurlijn Bosch &
Vaart.

John ging helemaal op in zijn werk en zijn
huwelijk strandde. John verhuisde van de
Pieter Wantelaan naar de Gedempte Oude
Gracht waar hij boven zijn bedrijf ging wo-

John trad ook meerdere keren op bij de
Nieuwjaarsbijeenkomsten van de wijk
in wat toen het huis
van Swen Hartmans
was. John was bij
de bewoners van
onze wijk zo bekend
en populair dat hij
ook vaak werd gevraagd om op te
treden bij verjaardagen, huwelijksfeesten en jubilea van
wijkbewoners.
In de ban van het
goochelen
John was een geboren en getogen
Haarlemmer. Hij
groeide op in de
Obistraat in Haarlem-Noord. Hij was
de middelste in een
gezin van vijf kinderen. Als jongen
van acht jaar raakte
hij in de ban van het
goochelen. Na enige tijd begon John
als jonge jongen ook al
prijzen te winnen op
congressen van goochelkunst.
Zijn andere passie: tekenen
Op school wilde hij alleen maar dingen doen
die zijn interesse hadden. Hij koos daarom
voor de ambachtsschool omdat dat de enige
school was waar hij zich volledig kon wijden
aan zijn andere passie: het tekenen. Slim
als hij was slaagde hij met de hoogste cijfers
voor de opleiding reclametekenaar. Hij werd
een succesvol reclametekenaar. Doortastend als hij was, kon hij door een slimme
deal met zijn baas, voor zichzelf en zijn gezin al op jonge leeftijd een heel mooie nieuwe woning kopen op de Pieter Wantelaan.
Na twee jaar begon hij in zijn ruime woning
een eigen reclamebureau. Door keihard te
werken groeide en bloeide zijn bedrijf. Het
ruime eigen huis was te klein en John kocht
een pand op de Gedempte Oude Gracht
111 waar hij zijn bedrijf Graficolor vestigde.

gier Mantra trad door het hele land en buitenland op. Bij die optredens ontmoette hij
de danseres Samyra, met wie hij regelmatig
in één programma zat. Als Samyra een
nieuw onderdak zoekt, biedt
John aan dat zij bij hem in dat
grote huis in de Westerhoutstraat een kamer huurt. In augustus 1990 verhuisde Samyra
naar de Westerhoutstraat. Zij
traden vaak samen op en konden het uitstekend met elkaar
vinden. Ze besloten te trouwen
in 1994 en twee jaar later werd
Amber geboren. Een succesvolle periode van gezamenlijk
optredens als Magiër Mantra &
Samyra volgde.
Een zware beslissing
Gedurende een periode van 26
jaar luisterden zij allerlei themafeesten op. Een van de
laatste optredens van John
vond plaats in Bosch & Vaart in
2016 op een particulier feest.
Om gezondheidsredenen besloten John en Samyra toen te
stoppen met optreden. Dat was
voor John een zeer zware beslissing. De laatste twee jaar is
John door Samyra samen met
een zorgteam zeer liefdevol
verzorgd, zodat John tot zijn
dood thuis kon blijven. Dat is
wat hij graag wilde. De Bosch
& Vaarters die John hebben
gekend, zullen hem niet gauw
vergeten.
Hans van der Straaten

John in zijn rol als Magiër Mantra

nen. Aan zijn passie tekenen kwam John
echter niet meer toe. Hij was manager geworden en niet blij.
Het liefst in een andere gedaante
Eind jaren zeventig, tijdens een verblijf in
Spanje nam John een rigoureuze beslissing.
Hij stopte met zijn bedrijf Graficolor en werd
volledig uitvoerend artiest. Hij kreeg steeds
meer optredens in het professionele circuit.
John was geen conventionele goochelaar.
Hij presenteerde zich het liefst in een andere
gedaante zoals een tovenaar, een oosterse
magiër, een maffiabaas. Ook trad John als
clown op in zijn kindervoorstelling genaamd
Topi en Lopi. John had veel succes en was
veelgevraagd.
In 1987 verkocht hij zijn pand aan de Gedempte Oude Gracht en kocht hij het enorme huis aan de Westerhoutstraat 1. De Ma-
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Buurtgenoten: Henk Kaan

Henk houdt van Haarlem en vooral ook van Bosch & Vaart
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Foto: Chris Hoefsmit

Nog nooit in zijn hele leven is Henk Kaan
de afgelopen jaren zo vaak en zo lang in
de kerk geweest. Als kleine jongen gaat
hij wel met zijn ouders naar de Oosterkerk aan de Zomervaart in Haarlem Oost,
waar Henk opgroeit. Vervolgens heeft hij,
zoals veel van zijn naoorlogse generatiegenoten, decennialang nauwelijks een
kerk van binnen gezien.
Maar de Grote of St.-Bavokerk fascineert
Henk al vanaf het moment dat hij als kind
met zijn ouders op zondag naar deze enorme kerk gaat. Hij komt dan ogen en oren te
kort. Een groot, spannend en overweldigend
gebouw en dan ook nog dat prachtige, imponerende orgel! Dat orgel, dat net zo hoog is
als het gebouw van V&D in de stad!
Als Henk na zijn pensionering als bouwkundige een nieuwe uitdaging zoekt, meldt hij
zich als rondleider bij de Vrienden van de
Grote of St.-Bavokerk. Bij de serieuze voorbereiding op zijn taak als rondleider heeft
Henk een excuus om de kerk in alle hoeken
en gaten te bekijken. Hij onderneemt deze
speurtochten samen met Koen Vermeij die
gelijk met Henk aan de opleiding tot rondleider begint. Henk en Koen genieten met volle
teugen. Bovendien willen zij heel graag al
dat moois delen met anderen. Zij besluiten
samen het initiatief te nemen een boek te
maken dat alle aspecten van de kerk in
beeld brengt. Zo’n boek bestaat merkwaardig genoeg niet.
Enige jaren later is dat boek er gekomen, en
het is een prachtig boek geworden: Het Grote Bavoboek. In hun enthousiasme bij het
maken van het boek slepen Henk en Koen
ook twee andere Bosch & Vaarters mee:
Daan den Hengst en Chris Hoefsmit en in
het kielzog van Chris gaat ook zoon Jur
Hoefsmit de kerk in. Chris en Jur maken
duizenden foto’s. Het zijn er zoveel dat Chris
en Jur besluiten om naast hun bijdragen aan
Het Grote Bavoboek ook zelf nog een boek
te maken met alleen maar foto’s van de
kerk: Bavo in Beeld. Als je lid wordt van de
Vereniging Vrienden van de Grote of St.Bavokerk (€14 per jaar) krijg je dit boekje
cadeau. Henk vindt natuurlijk dat alle Bosch
& Vaarters lid moeten worden! Check de
site: www.bavovrienden.nl.
Weer een andere Bosch & Vaarter, Wim
Vogel, schrijft in dit boek een voorwoord.
Bovendien schrijft Wim ook nog een hoofdstuk in Het Grote Bavoboek: De Bavo in de
literatuur. En als klap op de vuurpijl zorgt
Henk ervoor, hij is inmiddels voorzitter van
de Vereniging Vrienden van de Grote of St.Bavokerk, dat er nog een heel aardig boekje
wordt gemaakt, geschreven door de stadsorganist Anton Pauw met als titel: “Het
Christian Müller-orgel in de Grote of St.Bavokerk”
Henk woont samen met zijn vrouw Marga
sinds 1983 in de Ipenrodestraat 1. Hun twee
zoons Otto en Lucas zijn al lang uitgevlogen. Henk en Marga wonen daarvoor in een

Henk is ook een groot kattenliefhebber

bovenhuis in Haarlem Oost. In 1982 leest
Henk in de krant een advertentie waarin de
gemeente Haarlem bouwkavels
(restpercelen) te koop aanbiedt. Henk en
Marga zijn er als de kippen bij en kopen een
stukje grond in de Ipenrodestraat waarop zij
hun eigen huis willen bouwen. Als afgestudeerd bouwkundige ontwerpt Henk zelf zijn
huis in houtskeletbouw. Veertig jaar geleden baarde hun huis veel opzien. Als Henk
in die dagen als jonge architect overlegt met
de stadsarchitect Wiek Röling over zijn plan,
zegt Wiek: “Of je past je aan of je bouwt
totaal iets anders.” Henk kiest dus voor iets
totaal anders.
Henk is in Bosch & Vaart al bijna 40 jaar de
persoon met de laagste energierekening. Hij
bouwt niet alleen in een heel andere stijl, hij
bouwt ook zeer duurzaam en energiezuinig.
Een groot deel van zijn arbeidzame leven
werkt Henk bij ECN in Petten, sinds 2011 bij
TNO. Zijn specialiteit is het energiezuinig
maken van woningen. Ergens onderweg
schrijft Henk ook nog een proefschrift over
dit onderwerp waarop hij aan de TU Delft bij
Hugo Priemus promoveert. Hij gaat regelmatig naar voormalige Oostbloklanden, die
net lid zijn geworden van de Europese Unie
om steden en regeringen te adviseren. Ook
is hij enige jaren aan de Hogeschool InHolland lector. Als TNO in 2013 reorganiseert,
krijgt Henk de kans om iets eerder iets eerder dan gepland met pensioen te gaan.
Henk houdt van Haarlem en vooral ook van
Bosch & Vaart. De Grote of St.-Bavokerk,
het centrum, de cultuur, de Haarlemmerhout
zijn allemaal om de hoek. Henk denkt overigens nog wel eens met weemoed terug aan
de bewoners van 40 jaar geleden. De
Zuidas rukt op in Bosch & Vaart. De straten
zijn niet verbreed, maar de auto’s wel. Net
als veel andere oudere bewoners van Bosch
& Vaart zou hij nu niet in staat zijn zijn eigen
huis te kopen. Maar ondanks deze veranderingen zegt Henk dat hij Bosch & Vaart
trouw blijft.
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Foto: Chris Hoefsmit

Henk heeft nu tijd voor zijn vele hobby’s. De
Grote of St.-Bavokerk is al uitgebreid aan de
orde gekomen. Maar Henk is ook een knutselaar, sleutelaar. Zijn vroegere buurman
Loek Rurup had een Citroën Traction Avant
en de mannen vinden niets leuker dat sleutelen aan deze klassieke automobiel. Henk
houdt ook nog een klassieke motorfiets zonder problemen aan de praat. Woest wordt hij
als hij ontdekt dat wanneer het elektrische
raam van zijn Renault Mégane niet meer
werkt de oorzaak van dit euvel zit in de oxidatie van een paar contactpunten in het
motortje dat het raam aandrijft, en hij gedwongen is een compleet nieuw raam inclusief nieuw motortje aan te schaffen. Hij verklaart zichzelf voorstander van crude technology en is de elektronica zoals in de Mégane hem een ergernis.
Henk timmert niet alleen zelf zijn huis, maar
ook het dressoir en de stoel van Gerrit Rietveld. Ook bouwt Henk modellen van stoomtreinen, stoommachines en verbrandingsmotoren en dan niet uit een bouwpakketje,
maar met zelfgemaakte onderdelen. Henk is
zelfs hoofdredacteur van een tijdschrift
“Onder Stoom” waarin de knutselaars en
sleutelaars hun ervaringen delen.
Maar muziek en dan vooral de piano is misschien toch wel zijn grootste hobby. Henk
speelt zeer verdienstelijk op zijn Bechstein
vleugel en begeleidt in zijn huis Bart van
Oerle tijdens vele edities van de Cultuurlijn
Bosch & Vaart. Henk vermoedt dat hij wel
20 keer heeft meegedaan en ook bij het
aanstaande Cultuur Festival Bosch & Vaart
op 12 juni zal Henk ongetwijfeld weer zijn
huis openstellen en optreden.
Hans van der Straaten

Van de wijkraad

Schouw Sanctaveld
In februari heeft er een schouw van het
Sanctaveld plaatsgevonden. Hierbij waren
een afvaardiging van de gemeente, buurtbewoner Maarten Henneman (die zich zoals
je in de Kroniek van juni vorig jaar hebt
kunnen lezen, over het veld ontfermd heeft)
en Lex Rietveld namens de wijkraad aanwezig.
Naar aanleiding van de schouw zijn een aantal
zaken aangepakt. Zoals de renovatie van de
jeu-de-boulebaan (zie ook pagina 13) en de
reparatie van het fietspad langs het Sancta.

Ook is het zand bij de speeltoestellen bijgevuld. Hierbij nog een dringende oproep om
hier niet in te graven. Het zand is bedoeld als
valzand (om zacht op te vallen dus) en niet als
zandbak.

En een laatste oproep gebruik het veld niet als
hondenuitlaatplaats. Naast dat het vies is als
honden er poepen en plassen (ook al ruimen
de meeste baasjes het op, er blijven altijd restjes liggen), gaat het gras er ook dood van. De
Hout is vlakbij, dus laat je hond lekker daar uit.

Tekening: Daan Berkhof
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De Groene Kroon verwelkomt 100ste lid
Vereniging voor duurzaam wonen heeft
haar 100ste lid verwelkomd, Hans en Bertie Becker werden persoonlijk in het zonnetje gezet.
Sinds een jaar zet bureninitiatief De Groene
Kroon zich in voor het stimuleren van het
verduurzamen van woningen in Bosch &
Vaart en de Koninginnebuurt. Energiecoaches zijn inmiddels opgeleid, zij begeleiden
buren bij het maken van een onderhoudsplan via een persoonlijke internetpagina. De
coaches werken volgens een eenvoudig
stappenplan voor verduurzaming en faciliteren daarnaast bij het uitwisseling van ervaringen in de buurt.
De Groene Kroon deelt kennis via themabijeenkomsten voor alle leden en geïnteresseerden, op woensdagavond 13 april werden rondetafelgesprekken georganiseerd
met energiecoaches. De vereniging coacht
op deze manier al haar leden op het gebied
van alle vormen van isolatie (glas, vloer,
muren en daken), installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen, en het goed
ventileren van de woningen. De Groene
Kroon heeft zich afgelopen periode ontwikkeld tot volwaardige partner voor de gemeente in de energietransitie.
Energiecoaches staan de buren bij
De Groene Kroon heeft negen opgeleide
energiecoaches die bij alle leden gratis op
bezoek komen voor een gesprek over het
verduurzamen van de woning. Indien gewenst kunnen ze in specifieke jaargetijden
ook een warmtescan maken met een speciale warmtecamera. De energiecoaches zijn
allen woonachtig in een van beide buurten.
Nieuwbakken 100ste lid Hans en zijn vrouw
Bertie hebben inmiddels een eerste verkennend gesprek met energiecoach Coco de
Bruijn gehad. Hans is daar zeer enthousiast
over: “Een laagdrempelig maar zeer informatief gesprek met Coco, die verderop in
mijn straat blijkt te wonen maar die ik nog
nooit eerder had gesproken. Het was leuk
om kennis te maken, en zeer inspirerend om
zijn ervaring en mening te horen. Hoewel
Coco een vrijwilliger is, heeft hij duidelijk
goed onderbouwde kennis en hij gaf goed
aan waar ik als huiseigenaar zowel op de
korte termijn als op de lange termijn mee
aan de slag zou kunnen gaan. Nu weet ik
waar ik onafhankelijk advies kan inwinnen.”
Voorzitter Lucas Land: “Leden krijgen extra
hulp en aandacht, via het lidmaatschap maken ze de diensten van onze vrijwilligersorganisatie mede mogelijk. Inmiddels staat de
leden-teller op 108, en is er ook speciale
aandacht voor expats (niet-Nederlands sprekende buren) in ontwikkeling. De Groene
Kroon heeft een vliegende start gemaakt
tijdens de Corona-periode: de coaches,
werkgroepleiders en het bestuur zijn enorm

Wethouder Floor Roduner feliciteert het honderdste lid.
Hans en Bertie werden naast de wethouder op de foto geflankeerd door
energiecoach coördinator Marijke Gantvoort,
voorzitter Lucas Land en
gebiedsverbinder gemeente Haarlem Mirjam Boxhoorn.

gemotiveerd om volgende stappen te zetten:
Voor en door buren!”.

Meer informatie? Scan de QR-code en kijk
op www.degroenekroon.org.

ALV De Groene Kroon
Woensdagavond 25 mei organiseert De
Groene Kroon de algemene ledenvergadering om 20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst in
De Baan (Nieuwe Geldelozepad 17, 2012
EV Haarlem) wordt teruggeblikt op de afgelopen verenigingsperiode dus 1,5 jaar tijdens de Coronapandemie. Jaarstukken die
reeds gecontroleerd zijn door de controlecommissie, waaronder de begroting komende periode, worden gekeurd door de leden.
Maar ook het rooster van af- en aantreden
van het bestuur en de jaarlijkse contributie
worden door de aanwezige leden vastgesteld.

Ook energiecoach worden?
Heb je ook interesse om als energiecoach
aan de slag te gaan? Dat kan: dit najaar is
er nog ruimte om een paar kandidaten toe te
voegen na succesvolle voltooiing van de
cursus; verenigingsbudget hiervoor is reeds
gereserveerd. Aanmelden kan via
info@degroenekroon.org
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Van de wijkraad

Jaarvergadering
Zondag 27 maart was de jaarvergadering
van de wijkraad. Met buurtborrrel en
buurtdiner na afloop. Ruim veertig buurtgenoten schoven aan.
In de vergadering hebben we teruggekeken
op het afgelopen jaar: bijvoorbeeld op het
verloop van het wijkcontract dat we in 2021
met de gemeente hebben afgesloten voor
de projecten De Groene Kroon en Grondwaterproblematiek. Maar we konden met een
aanstekelijk filmpje ook terugkijken op de
bijzondere evenementen die we ondanks
alle beperkingen, toch hebben kunnen organiseren met de enthousiaste inzet van het
Oranje Comité en van vele buurtgenoten.
Koningsdag kwam naar ons toe vorig jaar en
aan het eind van de zomer stroomde het
Oranjeplein vol voor de Indian Summer Jam.
Buurt enquête
Omdat wij ons als wijkraad beraden op de
rol die we willen spelen in een buurt die verandert, hebben wij in de aanloop naar de

jaarvergadering een enquête onder de
buurtbewoners verspreid die ruim 130 keer
is ingevuld. Daar zijn we heel blij mee, omdat het laat zien dat bewoners zich betrokken voelen bij wat er speelt in de wijk en wat
ze verwachten van de wijkraad.
Visie op de wijk & veiligheid
Uit de enquête bleek o.a. dat veiligheid in de
buurt, het contact met de gemeente, de onderlinge verbinding en natuurlijk de evenementen belangrijk gevonden worden. Dat
sluit goed aan bij onze ideeën. De thema’s
op de jaarvergadering waren dan ook de
visie op de buurt en veiligheid.

Dat er betrokkenheid is, blijkt ook uit het feit
dat er maar liefst drie nieuwe leden bij de
wijkraad zijn gekomen. Verderop in deze
Kroniek stellen Maarten, Robert en Raoul
zichzelf voor. Fijn dat we nu ook weer een
secretaris hebben!

Jeu-de-boules-baan opgeknapt
Misschien weet je het niet, maar we hebben al sinds jaar en dag een echte Jeu-de
- boules-baan in de wijk. Hij ligt aan de
rand van het Sanctaveld naast de tennisbaan.

Vroeger werd de baan veel gebruikt en
stond er wekelijks een ploegje te spelen.
Maar de baan verkeerde in erbarmelijke
staat waardoor een serieus potje boulen
eigenlijk niet meer mogelijk was. We zijn
dan ook heel blij dat de gemeente na de
schouw van het veld de mannen van Spaarnelanden de opdracht heeft gegeven de
baan te renoveren. De baan is van een
nieuwe ondergrond voorzien en geëgaliseerd.
Franse sferen in Bosch & Vaart
Dus pak je jeu-de-boule-ballen en kom een
potje spelen. Wie weet is er deze zomer
wel een buurtgenoot die een toernooitje wil
organiseren, dan komen we met een lekker
zonnetje erbij helemaal in Franse sferen!
We zoeken ook nog buurtbewoners die willen helpen de baan te onderhouden.

Wijkraad Bosch & Vaart

Raoul Hagens: penningmeester
raoul.hagens@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: voorzitter
vic.vandenbroek@boschenvaart.nl

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

Ivo Bruijn: vice-voorzitter
ivo.bruijn@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek
frederike.vanurk@boschenvaart.nl

Maarten Santman: secretaris/projecten
maarten.santman@boschenvaart.nl

Robert Steeg: evenementen
robert.steeg@boschenvaart.nl
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Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid
ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

Wijkraad Bosch & Vaart
info@boschenvaart.nl
www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Van de wijkraad

Laatste Kroniek
Nee hoor, schrik niet! Dit is natuurlijk
niet de laatste Kroniek. Maar wel de laatste in deze verschijningsvorm. In de zomer valt de geheel vernieuwde Kroniek
bij iedereen in de bus.
We kunnen hier alvast een heel kleine
sneak preview laten zien. Er wordt nog hard
gewerkt aan de restyling. Ook de website
wordt aangepakt, want die was na tien jaar
ook nodig aan vernieuwing toe.

Stichting Meo
Op de oproep in de Kroniek van november
aan buurtbewoners om mee te denken en/of
werken aan de restyling van krant en site
kwamen helaas geen reacties. Daarom zijn
we in zee gegaan met Stichting Meo, die al
sinds jaar en dag ons drukwerk verzorgen.
Zij doen niet alleen de restyling, maar nemen vanaf de volgende editie ook de productie voor hun rekening.
Wie komt de redactie versterken?
Vanuit de wijkraad kunnen we ons dus meer
op de inhoud gaan richten. Maar de
redactie van de Kroniek kan daarnaast ook
nog wel wat uitbreiding (en verjonging!)
gebruiken. Dus, heb jij een vlotte pen en wil
je graag meer over je buurt en zijn bewoners te weten komen en daarover schrijven?
Neem contact met ons op!
Speciale kinderpagina
We willen van de achterpagina van de Kroniek graag een echte kinderpagina maken.
Natuurlijk met bijdragen van de kinderen uit
de buurt. Dus, heb je wat te vertellen, heb je
een mooie tekening of een gedicht over de
buurt gemaakt of wil je gewoon laten weten
hoe leuk je het vindt om in Bosch & Vaart te
wonen. Laat ook vooral weten wat jij op de
kinderpagina zou willen zien!
Reacties naar: info@boschenvaart.nl.
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Van de wijkraad
Even voorstellen. . .

Even voorstellen. . .

Even voorstellen. . .

Wie is, wat doet Maarten Santman?
Ik woon op de Berkenrodestraat met Nathalie
en onze twee jongens, Jurre en Floor. Ik
werk als jurist bij Janssen Vaccines in Leiden
(nou ja eigenlijk thuis in Haarlem gedurende
de laatste 2 jaar).

Wie is, wat doet Raoul Hagens?
Ik ben Raoul Hagens (38) en ik woon sinds
2018 met mijn vrouw Heleen en kinderen
Otteline (2) en Hidde (0) in de Boekenrodestraat. Ik ben werkzaam bij De Nederlandsche Bank bij resolutie, de divisie die zich
bezighoudt met de zorgvuldige en gecontroleerde afwikkeling van banken en verzekeraars die dreigen om te vallen.

Wie is, wat doet Robert Steeg?
Ik ben Robert Steeg, gelukkig getrouwd met
Yvette en vader van vier kinderen. We wonen aan de Bosch en Vaartstraat. Op
1 maart ben ik begonnen als partner bij
Bond Advocaten, een Amsterdams advocatenkantoor met exclusieve focus op financieringen en financiële transacties. Naast werken en tijd doorbrengen met Yvette en de
kinderen doe ik aan skateboarden en ben ik
veel bezig met muziek. De afgelopen jaren
ben ik in onze wijk betrokken geweest bij de
organisatie van Koningsdag en het Eindezomerfeest.

Wat is je taak binnen de wijkraad?
Naast mijn functie als secretaris, zal ik de
contacten met de gemeente onderhouden, in
het voetspoor van Lex. Belangrijke onderwer- Wat is je taak binnen de wijkraad?
pen zijn grondwater, verkeersveiligheid, par- Ik ben penningmeester
keerproblematiek, stadsgezicht.
Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart?
Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart?
Het unieke karakter van deze wijk, architecOnze wijk is natuurlijk ideaal gelegen met
tonisch maar ook cultureel. Dat laatste komt
bos, vaart, school, stad en strand binnen
bijvoorbeeld mooi naar voren in een initiatief
handbereik. Als gezin met opgroeiende kinals het Cultuur Festival. Daarnaast heb ik
deren moeilijk te overtreffen.
ervaren dat Bosch & Vaart zich kenmerkt
Wat zou je willen veranderen?
door de betrokkenheid van de bewoners bij
De laatste tijd staat de verkeerssituatie bij de hun wijk.
Wagenweg en de Leidsevaart natuurlijk hoog
op de agenda. Zal proberen mijn steentje bij Wat zou je willen veranderen?
Eigenlijk zou ik niet zozeer iets willen verante dragen om dat ook bij de gemeente te
deren maar mij juist willen inzetten om het al
bewerkstelligen.
genoemde unieke karakter van deze wijk te
Waaraan gaan bewoners merken dat jij in behouden.
de wijkraad zit?
Opkomen voor de gedeelde belangen van de Waaraan gaan bewoners merken dat jij in
de wijkraad zit?
bewoners bij de gemeente, hopelijk net zo
Gezien mijn taak binnen de wijkraad zullen
goed en effectief als Lex dat doet.
zij dat hopelijk merken aan een sluitende
Wat wordt je volgende huis?
begroting!
Geen idee, maar best een grote kans dat het
in de Bosch & Vaart zal staan.
Wat wordt je volgende huis?
Voorlopig zitten we hier goed maar als wij
ooit ons huis zouden uitgroeien dan gaan we
op zoek naar een groter huis in deze buurt.

Wat is je taak binnen de wijkraad?
Ik ben verantwoordelijk voor evenementen
van de wijkraad, zoals Koningsdag, het Cultuur Festival en het Eindezomerfeest.
Wat vind je zo leuk aan Bosch & Vaart?
Ik vind het heel leuk dat je in onze buurt op
straat altijd bekenden tegenkomt en dat er
veel georganiseerd wordt. Verder vind ik het
belangrijk dat onze buurt kindvriendelijk is.
Wat zou je willen veranderen?
De verkeerssituatie op en rondom de Wagenweg. En specifiek voor mijn portefeuille:
nog meer buurtbewoners betrekken bij de
organisatie van evenementen voor onze
wijk.
Waaraan gaan bewoners merken dat jij in
de wijkraad zit?
Ik wil de organisatie van bestaande evenementen verder professionaliseren met behoud van het authentieke karakter. Verder
wil ik van het Eindezomerfeest (dat vorig
jaar voor het eerst werd georganiseerd) een
jaarlijks evenement maken.
Wat wordt je volgende huis?
Ik hoop altijd te kunnen blijven wonen op
ons huidige adres.
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Buurtband zoekt nieuwe bandleden

Agenda
Zaterdag 23 april rond 21.00 uur
Bloemencorso op de Wagenweg
Woensdag 27 april vanaf 07.00 uur
Koningsdag rondom het Oranjeplein
(zie pagina 1 en 2)
Vrijdag 29 april (première), zaterdag
30 april 20.30 uur en zondag 1 mei 15.30
Van over de rivieren in Theater de Liefde

Sinds jaar en dag speelt ter afsluiting
van de Cultuurlijn (nu het Cultuur Festival) de buurtband. We hebben een leuke
basis-band, maar kunnen nog wel wat
versterking gebruiken.
We komen graag in contact met buurtgenoten die ervaring hebben met het spelen in
een band en die het leuk vinden om mee te
doen.

We zoeken met name nog een toetsenist,
maar andere muzikanten zijn uiteraard ook
welkom.
Als je interesse hebt, neem dan contact op
met Arnaud Booij:
arnaudbooij@me.com
06 54 396 539.

Van over de rivieren in première
Hans van
Hechten
ging op
zoek naar
zijn Joodse roots.
Het eerste
deel gaat
over de
herkomst
van zijn
voorouders. Na
de pauze
volgt het
beklemmende
verhaal
van een
De cast van ‘Van over de rivieren’
Foto: Chris Hoefsmit
katholieke
In de Kroniek van april 2020 stond
vrouw die haar Joodse man verraadt tijdens
toneelschrijver en regisseur Hans van
de Duitse bezetting.
Hechten in de rubriek Buurtgenoten ter
De première is op vrijdag 29 april om 20.30
gelegenheid van de première van zijn
Ook op zaterdag 30 april (20.30u) en op
theaterhoorspel ‘Van over de rivieren’.
zondag 1 mei (15.30u) zijn er voorstellingen.
Die première ging, zoals zoveel dat jaar
Tickets zijn verkrijgbaar via het theater
(en het jaar daarop), helaas niet door. We
www.theaterdeliefde.nl
weten allemaal waarom.
Scan de QR-code om het
Nu twee jaar later is het dan toch zo ver.
interview met Hans van
Van over de rivieren komt eindelijk op de
Hechten waarin hij vertelt
planken. En wel in het gloednieuwe theater
hoe het theaterstuk tot
dat Haarlem rijk is Theater de Liefde.
stand is gekomen nog
eens na te lezen.

Woensdag 4 mei 21.00 uur
Herdenkingsconcert in de Haarlemmerhout
Donderdag 5 mei 12.00 - 23.45 uur
Bevrijdingspop in de Haarlemmerhout
Zondag 12 juni vanaf 11.00 uur
Cultuur Festival Bosch & Vaart
(zie pagina 3)
Zondag 12 juni vanaf 16.30 uur
Slotfeest Cultuur Festival Bosch & Vaart
op het Oranjeplein

KoffieVlekK in de PlekK
Maandag 2 mei 14.00 uur
Barbara Tanner - Brugwachter
Maandag 13 juni 14.00 uur
Mystery guest

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de gaten.
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (op de homepage van de website).

Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste
nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je niks!
Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets
informatiebord op het Oranjeplein.

Colofon
Kroniek van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De Kroniek verschijnt 3x per jaar. De oplage is 1.200 exemplaren.
Redactie: Victorine Egter van Wissekerke, Frederike van Urk, Maaike le Grand en Hans van der Straaten.
Advertentiewerving: Ernst van den Broek. Fotograaf: Chris Hoefsmit. Lay-out: Victorine Egter van Wissekerke.
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