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Wijkraad
Ivo Bruijn: voorzitter

ivo.bruijn@boschenvaart.nl

Maarten Santman: secretaris/projecten

maarten.santman@boschenvaart.nl

Raoul Hagens: penningmeester

raoul.hagens@boschenvaart.nl

Vic van den Broek d’Obrenan: contact gemeente & relaties

vic.vandenbroek@boschenvaart.nl

Victorine Egter van Wissekerke: communicatie, Kroniek, website

victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Frederike van Urk: communicatie, Kroniek

frederike.vanurk@boschenvaart.nl

Robert Steeg: evenementen

robert.steeg@boschenvaart.nl

Ernst van den Broek: sponsoren, veiligheid, 

verkeer

ernst.vandenbroek@boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl

www.boschenvaart.nl

@boschenvaart

Colofon

Inhoudsopgave:
04.   Indian Summer - A Day at the Plein
  Na het daverende succes van de Indian Summer Party van vorig jaar vieren 

we dit jaar het eind van de zomer met A Day at the Plein.

05.  Bruisend Cultuur Festival
  Zondag 12 juni bruiste Bosch & Vaart na twee jaar weer van  

de cultuur. Een kleine foto-impressie. 

06.  Harry Mulisch en Bosch & Vaart –  
Eindenhout

  In deel 3 van deze serie vertelt Wim Vogel over Mulisch en  

het koepeltje in Eindenhout en het Huis met de Beelden.

08.  Anneke van Luxemburg verlaat  
 Bosch & Vaart
  Hans van der Straaten bezocht Anneke van Luxemburg in  

haar prachtige tuin vlak voordat zij na 60 jaar de wijk ging verlaten.

09.  De Groene Kroon
  Duurzaamheidsvereniging De Groene Kroon blikt terug op  

zijn eerste jaarvergadering.

10. Gesprek met Beryl over…
  Frederike van Urk sprak Beryl over het boekje dat zij speciaal  

voor haar moeder die aan Alzheimer lijdt schreef. 

12.  Mentaal fit. Haal het beste uit jezelf!
  Mentale fitheid is essentieel om topprestaties te leveren.

12.  Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 
  Titi des Bouvries neemt ons mee naar de Heemtuin in de vroege  

lente en zomer. 

14.  Drie eindexaminandi aan het woord
  Maaike Le Grand vroeg drie meiden die net eindexamen  

hebben gedaan naar hun toekomstplannen en de buurt.  

16.  Alles vernieuwd in vertrouwde handen
  Zoals je ziet hebben we een compleet vernieuwde Kroniek!  

Met daarbij ook een spiksplinternieuwe website. 

18.  Van de Wijkraad
  De wijkraad praat je bij over het wijkcontract, onderzoek naar  

betaald parkeren en de ontwikkelingen in Haarlem Zuid-West .

20.  Kinderpagina
  Nieuw! Een speciale pagina voor de jongste bewoners van  

Bosch & Vaart!

Scan de QR-code  
voor de website
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Wijkraad

Agenda

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. 

Zondag 11 september 15.30 uur

Theekoepelconcert Vereniging Vrienden 

van de Haarlemmerhout 

Eindenhout

Zaterdag 17 september 16.00 – 22.00 uur 

Indian Summer Jam – A Day @ the Plein

Oranjeplein

Zaterdag 24 september

Burendag 

straten Bosch & Vaart

Woensdag 5 oktober 20.00 uur

Groene Kroon thema-avond: ‘Glasisolatie 

in beschermd stadsgezicht’ 

Aula Lyceum Sancta Maria 

Beste allemaal,

Ivo Bruijn
voorzitter

Actuele informatie

Een mooie samenloop van omstandigheden 

maakt dat ik als nieuwe voorzitter van de 

wijkraad mijn eerste bijdrage mag schrijven 

in de vernieuwde Kroniek. Afgelopen juni 

nam ik het stokje over van Vic van den Broek 

d’Obrenan, die we natuurlijk ontzettend 

dankbaar zijn voor al het moois wat zij voor 

onze wijkraad als voorzitter heeft betekend. 

Gelukkig blijft zij onderdeel van de wijkraad en 

zal zij zich met name richten op de contacten 

met de gemeente.

Zoals gezegd is dit de nieuwe Kroniek. Een 

resultaat van vele uren werk waarbij zowel 

de website als de Kroniek in een nieuw jasje 

zijn gestoken en er een heuse kinderpagina 

is toegevoegd. Wat is het mooi geworden en 

ik kan iedereen zeker aanraden de website 

geregeld te bezoeken.

De afgelopen periode hebben we in 

onze wijk weer mogen genieten van een 

fantastisch Cultuur Festival. Een prachtig 

programma en een mooie afsluitende borrel 

op het Oranjeplein met een optreden van 

de beroemde buurtband. Juist na de lange 

periode van lockdowns. was het wederom 

fijn om na een normale Koningsdag ook deze 

traditie weer te kunnen voortzetten. Dit draagt 

echt bij aan de binding in onze wijk. 

Naast deze mooie evenementen zijn 

we als wijkraad ook nauw betrokken bij 

diverse ontwikkelingen die onze wijk raken, 

zoals de projecten in Zuid-West (gebied 

rond de Vomar) waar we aansluiten bij 

mobiliteitstafels om de impact voor onze 

wijk in de gaten te houden. Verder heeft er 

onlangs een evaluatie van het wijkcontract 

plaatsgevonden en zullen de lessen die hieruit 

getrokken kunnen worden verder opgepakt 

worden. 

Ook het thema veiligheid in de wijk staat 

hoog op onze agenda. Helaas hebben we ook 

afgelopen zomer weer een aantal inbraken 

in de wijk mogen betreuren. Via Whatsapp 

Buurpreventie en de diverse straatapps 

houden we elkaar op de hoogte en vanuit 

de wijkraad communiceren wij actief met 

de wijkagent hierover. Overlast is niet altijd 

te voorkomen, maar goed als we voor elkaar 

de ogen en oren openhouden in tijden van 

vakanties.

Op 17 september staat het Einde Zomer Feest 

gepland. Na de fantastische Indian Summer 

Jam van vorig jaar lijkt dit een nieuwe traditie 

te worden voor onze wijk. De voorbereidingen 

zijn in volle gang en wij nodigen dan ook graag 

iedereen uit om die dag op een feestelijke 

manier de zomer af te sluiten en met elkaar te 

proosten!

Ivo
Voorzitter wijkraad Bosch & Vaart

ivo.bruijn@boschenvaart.nl
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Glazen & Milieu
De wijkraad heeft geïnvesteerd in 

milieuvriendelijke hardplastic bierglazen. De 

glazen worden zonder statiegeld verstrekt. We 

verzoeken iedereen wel vriendelijk de glazen 

weer in te leveren bij de bar.

Social media
Volg ons op Facebook en Instagram  

onder ‘eindezomerfeest_bosenvaart’  

of neem contact op via  

indiansummer@boschenvaart.nl.

We zien je graag bij A Day at the Plein!

Met feestelijke groet, 

mede namens de Wijkraad,

De Einde Zomer Feest Commissie
Jeroen van Wilgenburg (voorzitter), Berenice 

van den Boorn, Annemieke Rothuijsen, 

Froucke Cornelissen, Thomas Conijn en 

Robert Steeg

Indian Summer Party

A DAY at THE PLEIN!

Voor en door buurtbewoners
A Day at the Plein! is een initiatief van de 

wijkraad. Naast de commissieleden helpen 

talloze vrijwilligers met op- en afbouw, 

bediening aan de bar en diverse andere 

taken. Anders dan het Bosch & Vaart 

Koningsdagfeest is A Day at the Plein! 
exclusief voor bewoners van onze wijk. 

Buurtgenoten van alle leeftijden zijn op 

zaterdag 17 september tussen tussen 16.00 

Vorig jaar organiseerden 
wij voor het eerst het 
Einde Zomer Feest met 
de titel Indian Summer. 
Het was een groot succes 
en op veler verzoek, 
zullen wij ons ook dit jaar 
weer inzetten om er een 
spetterend feest van te 
maken onder een nieuwe 
naam: A Day at the Plein. 

en 22.00 uur welkom. Mocht je willen helpen 

of suggesties of vragen hebben over de 

feestelijkheden, neem dan contact op met  

de commissie via  

indiansummer@boschenvaart.nl. 

Muziek
Bij het hoofdpodium kun je losgaan op 

de music mix kunsten van maar liefst drie 

DJ’s uit onze eigen wijk: DJ Alley, DJ Diaz 

en Antoisonica (allen bekend van diverse 

optredens in en buiten Bosch & Vaart)! 

Bovendien kun je een dansje wagen in de 

Silent Disco.

Hapje en drankje 

Deze avond hoef je dus niet te koken: naast 

pizza slices is er natuurlijk de enige echte 

Bosch & Vaart Burger te bestellen. IJsjes 

worden aangeboden door de wijkraad aan alle 

kinderen onder de 12. Ook is er een bar met 

naast het bekende frisdranken assortiment 

onder meer twee soorten bier op tap en 

diverse wijnen.

Wat is er nog meer? 
Ook dit jaar is er de Bingo Show, 

gepresenteerd door René (bekend van 

Koningsdag), kun je jezelf laten versieren bij 

de glitterbar en speciaal voor de allerjongste 

kinderen zijn er knutselactiviteiten. Kortom:  

A Day at the Plein! wil je niet missen! 

Parkeren
We verzoeken alle wijkbewoners op 

zaterdag 17 september niet te parkeren 

aan de binnenring van het Oranjeplein. de 

commissie plaatst borden met instructies. 

Buurtfeest voor de bewoners (jong en oud) van de wijk bosch & vaart

ORANJEPLEIN (op het grasveld)
BINGO / SILENT DISCO / DJ’S / BBQ en Meer / gratis ijs & Bitterballen 

17 september 2022

van 16:00 tot 22:00

Bosch & VaartIndian SummerPARTY
a day at the plein

De oudste deelnemer was  
Bart van Oerle met prachtige  

opera-uitvoeringen 



•   Kroniek 5

Evenementen

Bruisend Cultuur Festival

Ridder, Paula van 

Heuzen en Riksta 

Dorhout, hopelijk  

met nog wat  

nieuwe mensen erbij, zich weer in zetten om 

het Cultureel Festival te realiseren. En we 

weten al een datum: zondag 11 juni, dus houd 

je agenda vrij! 

Het Cultuur Festival was na twee jaar stilte 

weer een daverend succes. Het was druk 

in de buurt met optredens en exposities. 

Op straat liepen vele buurtgenoten met 

het programmaboekje in de hand op weg 

naar één de zestien locaties. Voor nieuwe 

buurtbewoners was het een fenomeen waar 

ze voor het eerst kennis mee konden maken. 

En gezien de grote aanwezigheid van jong  

en oud bij het eindfeest, onder begeleiding 

van de buurtband Neeburhoed, bleek dat  

ook zij enthousiast waren over deze traditie  

in de buurt. 

Heel veel dank aan iedereen voor zijn inzet 

en gastvrijheid! Volgend jaar zullen Rob de 

Scan de QR-code  
voor de website

Fedor uit Oekraïne gaf  
een prachtig jazz pianoconcert

Henk Kaan en Daan van Hengst zijn een  
terugkerend duo met de 5e symfonie van Beethoven

Ook Coen Bardelmeijer was weer van de 
partij met zijn Paul McCartney repertoire 

Foto’s Chris Hoefsmit en Riksta Dorhout

De expositie van As / 
Trossèl en Marlotte van 
Hasselt trok veel bekijks

Voor de jonge buurtbewoners 
was er de kinderknutseltent op 

het Oranje Plein

De oudste deelnemer was  
Bart van Oerle met prachtige  

opera-uitvoeringen 

Volle bak bij Jan Obbeek en Hans van den Burg 

Het eindfeest met de 
Neeburhoedband 

Het organisatie team wordt  
in de bloemetjes gezet 
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Eindenhout
Harry Mulisch en Bosch & Vaart 

Na vierenvijftig jaar  
opnieuw bij het Koepeltje
Mulisch groeide op in het Westerhoutpark, 

hij kende die omgeving natuurlijk goed. 

Tijdens en na de oorlog woonde hij in de 

Anna van Burenlaan maar in 1955 liet 

hij zich achter Eindenhout, als ‘de jonge 

schrijver H. Mulisch’ fotograferen door de 

bekende stadsfotograaf C. de Boer. Mulisch 

nam ter plekke twee kenmerkende poses 

aan: de innige omarming met de sfinx en die 

Op 12 mei 1950 stortte op de weilanden ten 

zuiden van de Van Hogendorpstraat, waar 

nu Sancta Maria ligt, een marinevliegtuig 

neer. In het boek Bosch en Vaart van 

Heemsteedse buitenplaats naar Haarlems 

Stadskwartier (1992) wordt de ramp 

beschreven: ‘…om ongeveer half elf in 

de ochtend, bij stralend weer, konden 

de buurtbewoners getuige zijn van een 

angstwekkend schouwspel.  

De Firefly van de Marineluchtvaartdienst te 

Valkenburg (ZH), bestuurd door de 20-jarige 

matroos eerste klas, leerling onderofficier 

Jitze Kiemel, bewoog op een zonderlinge 

manier door de lucht. Velen kregen de indruk 

dat de piloot acrobatische toeren verrichtte. 

Met een enorme knal stortte het toestel neer. 

(…) Onmiddellijk na het ongeluk snelden 

omwonenden toe.’ In een interview dat ik in 

februari 2005 had met Cherry Duyns vertelt 

hij: ‘Mulisch en ik delen in ieder geval éen 

Haarlemse herinnering. Toen ik een jaar of 

acht was (Cherry was toen vijf!. WV) stortte 

in een weiland achter de tennisbanen van 

Eindenhout een vliegtuigje neer. Het had 

Buitenplaats Eindenhout 
aan de Wagenweg, het 
park erachter met zijn 
theekoepeltje, zijn vijvers 
en bosschages vormen 
een locatie die regelmatig 
voorkomt in het leven en 
werk van Harry Mulisch 
(1927 – 2010). 

er alles aan gedaan woonblokken te mijden 

en cirkelde enige tijd laag boven de stad. 

Op mijn step racete ik langs de Emmakade 

en de Leidsevaart (Duyns woonde aan het 

Tuinlaantje tegenover de Stadsschouwburg. 

WV) naar het zuiden. Daar, naast die 

neergestorte vuurvlieg, liep ook Mulisch 

rond, vertelde hij mij later. Van de plannen 

van Mulisch en van Cherry Duyns ooit nog 

eens iets te schrijven over het voorval is 

niets gekomen.

Harry Mulisch en Wim Vogel 4 oktober 2009
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van overwinnaar, getooid met lauwerkrans. Hij staat in het dan 

nog oorspronkelijke koepeltje.

In 2009, vierenvijftig jaar later, staat Mulisch er opnieuw. Na 

jarenlange strijd is het de Stichting Behoud ’t groen en ’t koepeltje 

gelukt beide doelen te verwezenlijken. Eregast Harry Mulisch 

poseert gewillig en minzaam op zondag 4 oktober 2009 met 

open armen in ‘zijn’ koepeltje. Daarna is hij met burgemeester 

Jaap Pop eregast op een diner dat de Stichting hem aanbiedt in 

restaurant Hout, hoek Eindenhoutstraat – Wagenweg.

Het Huis met de Beelden 
In zijn Dagboek 1958, opgenomen in Alice Schwarz, Zo’n genie 

ben je nu ook weer niet. Harry Mulisch en de brieven aan zijn 

ouders. Amsterdam, 2020. p.285, noteert Mulisch: 2 jan. De 

dingen teruggezien op de zolder van het Huis met de Beelden, 

in Haarlem. Alsof het de schaduwen zijn van de dingen, die nog 

steeds op het Staten Bolwerk staan, waar niets meer staat. Het 

dode opgestapeld-staan onder het schuine dak, in de schaduw.

Het Huis met de Beelden is natuurlijk Eindenhout waar tot op 

de dag van vandaag de sfinxen staan: twee voor het huis aan de 

Wagenweg, twee bij het koepeltje in het bos erachter. Voordat 

Mulisch in 1957 naar Amsterdam verhuisde, woonde hij aan 

het Staten Bolwerk. Dat is allemaal wel duidelijk, maar welke 

‘dingen’ hij bedoelt, blijft voor mij een raadsel. Wellicht dat hij 

daar zaken terugzag, die hem in juli 1956 waren opgevallen toen 

hij, samen met Godfried Bomans, het eerste huwelijkslustrum 

vierde van Ank en Dolf Planteijdt, tandarts, kunstschilder, 

verzamelaar en dichter, die toen in een vleugel van Eindenhout 

woonden. Toen zij in 1958 Eindenhout verlieten, hadden zij heel 

wat mede-huurders en huursters zien komen en gaan onder wie 

Betty en Frits Thomése, de ouders van Frans Thomése. In zijn 

laatste roman Vaderliefde (2019) schrijft Thomése: ‘Ook in Het 

Huis met de Beelden werd er door de kunstvrienden gefeest. 

Er zijn foto’s van Bomans, Mulisch en andere kultuurdragers 

bij Dolf en Ank Planteijdt over de vloer, want als men jong is 

en ambitieus raakt men niet uitgeluld over zichzelf. Men moet 

blijven lullen om in zichzelf te kunnen geloven. Ergens, net 

buiten de kadrering, zit mijn moeder, de blos op haar wangen 

nog roder dan de wijn in haar glas, en achter haar staat mijn 

vader, leunend tegen een deurpost.

Op 19 juni 1970 was Harry Mulisch voor het laatst op 

Eindenhout. De Haarlemse sociëteit Teisterbant bestond twintig 

jaar. Topless Sfinx heette het feest toepasselijk. Er zijn geen 

berichten dat ook Mulisch topless was.

Wim Vogel
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Anneke van Luxemburg  
verlaat Bosch & Vaart 
Op 22 juli 2022 is Anneke Albers 85 jaar 

geworden. Tien jaar geleden overleed 

haar man Jan van Luxemburg en ze achtte 

de tijd gekomen haar grote huis in de 

Bosch&Vaartstraat 21 te verlaten. Anneke 

is gaan wonen in de Residentie Haarlem 

van Rosorum, het oude hoofdgebouw 

van het Joannes de Deo Ziekenhuis in de 

Kleverparkbuurt in Haarlem Noord.  Ik sprak 

met Anneke nog in haar woning in de Bosch 

& Vaart straat vlak voordat zij haar intrek 

nam in haar nieuwe appartement.

Na hun huwelijk in 1963 gingen 

Amsterdamse Anneke en Haarlemse Jan 

wonen in een woning boven de sociëteit van 

de studentenvereniging Sanctus Bavo in de 

Ripperdastraat in Haarlem. Inmiddels waren 

zowel Anneke als Jan docent geworden 

aan Sancta Maria, Jan als classicus en 

Anneke als neerlandicus. Omdat zij beiden 

verbonden waren aan het onderwijs in 

Haarlem, waren zij in staat in 1965 met een 

gemeentegarantie het huis in de Bosch & 

Vaart straat 21 te kopen voor het bedrag van 

f 27.500, -. Zij kochten het hele huis maar 

alleen de begane grond was beschikbaar. 

Op de verdiepingen waren er huurders. Het 

duurde enige jaren voor het hele huis in 

gebruik genomen kon worden.

Anneke woonde dus sinds 1965 in de Bosch 

& Vaart straat. In die jaren was het Bosch 

& Vaart kwartier absoluut het domein van 

huisjesmelkers. Bijna ieder huis in de buurt 

was opgedeeld in meerdere woningen 

of kamers die verhuurd werden. Wat dat 

betreft is het Bosch & Vaart kwartier sterk 

veranderd. De huisjesmelkers zijn bijna 

volledig verdrongen. Inmiddels is bijna 

iedere bewoner ook eigenaar van zijn 

huis. De verwaarlozing van de huizen is 

daarmee ook een halt toegeroepen. Vrijwel 

alle woningen zien er tegenwoordig heel 

goed onderhouden uit. Tegenover het 

huis van Anneke was er de bakkerswinkel 

van Plantinga en op de hoek van Bosch & 

Vaart straat en de Boekenrodestraat was er 

een A&O kruidenierswinkel van Keesom. 

Later is in dit winkelpand lange tijd een 

reparatiebedrijf van Van den Berg gevestigd 

geweest. Net als de bakkerswinkel is de 

winkel op de hoek nu een woning.

Anneke is heel erg van Bosch & Vaart  

gaan houden, maar, omdat zij altijd een 

veeleisende baan in Amsterdam heeft 

gehad, heeft zij weinig activiteiten in de 

buurt ontwikkeld. Wel was zij kort actief 

Anneke zal vooral haar tuin gaan missen 
(Foto: Chris Hoefsmit)

Anneke met op de achtergrond haar Jan (Foto: Chris Hoefsmit)  
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Woensdag 25 mei 2022 vond de eerste algemene ledenvergadering (ALV) De Groene Kroon 

plaats in De Baan aan het Nieuwe Geldelozepad in de Koninginnebuurt. Samen met de leden 

werd teruggekeken op 1,5 jaar tijdens de coronapandemie, jaarstukken werden unaniem 

goedgekeurd waaronder de begroting komende periode. Extra werden mogelijke nieuwe 

projecten besproken zoals optie voorbereiden Energielabel aanvragen met hulp van studenten 

www.novacollege.nl/duurzaamheid en een mogelijk nieuwe werkgroep Duurzaamheid en 

Vereniging van Eigenaren (VvE). Graag komt De Groene Kroon voor de komende periode in 

contact met een potentiële penningmeester bestuur (tijdige opvolging voorbereiden) en een 

werkgroepleider VvE. Interesse? Mail vandaag nog naar info@DeGroeneKroon.org

Terugblik 
De Groene Kroon

Woensdag 5 oktober 2022 staat de volgende thema bijeenkomst 

in de planning: ‘Glasisolatie in beschermd stadsgezicht’ 

waarbij je aan diverse ervaringstafels in gesprek komt met 

Energiecoaches van De Groene Kroon. Locatie: Aula van 

het Lyceum Sancta Maria aan de Limburg Stirumstraat 4 in 

Haarlem. Aanvang 20.00 uur.

Agenda  
De Groene Kroon

Scan de QR-code  
voor de website

in de lokale politiek. Zij was wat wij 

tegenwoordig een schaduwraadslid 

noemen voor de PvdA. Toen Anneke eind 

jaren zestig solliciteerde naar een baan 

bij een opleidingsinstituut voor vertalers 

in Amsterdam, kreeg zij bij de toen 

gebruikelijke medische keuring te horen 

dat zij zwanger was en daarom werd 

afgekeurd. Woest was zij. Zij schakelde 

toen direct haar politieke vriend Joop 

Voogd in, die in die dagen zowel lid 

van de gemeenteraad van Haarlem als 

van de Tweede Kamer was, om deze 

misstand aan de kaak te stellen. De 

vragen van Joop Voogd aan de regering 

leidden uiteindelijk tot een wijziging van 

artikel 1639 in het Burgerlijk Wetboek 

en Anneke kreeg de door haar gewenste 

baan in Amsterdam. Het kind en de baan 

in Amsterdam maakte wel een eind aan 

haar politieke carrière. Met veel plezier 

heeft zij toen tot haar pensionering in 

2002 bij dat instituut gewerkt.

Wat Anneke in Rosorum vooral zal gaan 

missen is haar tuin. Anneke is nu nog 

de trotse bezitter en gebruiker van een 

van de mooiste (en grootste) tuinen 

in Bosch & Vaart. Anneke haar nieuwe 

appartement is op de derde verdieping. 

Ze krijgt daar wel een riant balkon. Haar 

enige troost is dat zij wel uitkijkt vanaf 

haar balkon op een groenvoorziening. 

Maar zij vindt het terrein van Rosorum 

en de directe omgeving veel te stenig. Zij 

heeft zich voorgenomen zodra zij haar 

intrek heeft genomen in Rosorum direct 

zitting te nemen in een commissie die 

over het groen gaat. En als die commissie 

er niet is, gaat zij zo’n commissie 

oprichten. De bewoners en het bestuur 

van Rosorum zullen het weten dat 

Anneke in hun complex is ingetrokken!

Hans van der Straaten
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“Ik wil niet dat mijn moeder haar leven 

vergeet”, vertelt Beryl. “Toen tweeëneenhalf 

jaar geleden de diagnose Alzheimer werd 

gesteld merkten we al een tijdje dat ze steeds 

meer dingen aan het vergeten was. Dat 

wordt door deze ziekte steeds ernstiger. Door 

me meer in de ziekte te verdiepen, maar 

ook door veel tijd met mijn moeder en haar 

artsen door te brengen, kreeg ik steeds meer 

inzicht in hoe de ziekte werkt. Eigenlijk is het 

net alsof je hersenen van buitenaf worden 

uitgegumd. Daarom heb ik het boekje zo 

genoemd en speciaal voor haar geschreven.” 

Zo kan haar moeder zo lang mogelijk dingen 

uit haar verleden onthouden.

Beryl en haar moeder Pia (nu 80) waren 

altijd al close. Het leven van Pia is 

verrassend en boeiend. Zo trouwde ze met 

Jaap van Praag, voormalig voorzitter van 

Ajax. Ze scheelden 32 jaar in leeftijd, maar 

Al 17 jaar woont Beryl van 
Praag met haar man Jaap 
en hun twee kinderen in de 
Bosch & Vaart. Als actrice is 
ze bekend van series, films 
en commercials. In de buurt 
speelt ze op Koningsdag met 
verve de rol van Precill, voor 
een schone bril. Maar volgens 
de kinderen uit de buurt lijkt 
ze vooral precies op Testpiet 
van de Club van Sinterklaas. 
Onlangs schreef ze het boek 
‘Omdat je hersenen worden 
uitgegumd’ speciaal voor haar 
moeder Pia. 

Buurtgenoten:
Beryl van Praag

waren desondanks elkaars grote liefde. Na 

zijn overlijden in 1987 bouwde moeder 

Pia een heel nieuw leven op met onder 

andere een studie, werk en een hele nieuwe 

vriendenkring. 

“Ja, ze heeft ontzettend veel coole dingen 

gedaan”, zegt Beryl trots. “Maar ook voor 

mensen die een ander leven hebben gehad 

raad ik aan om het levensverhaal op te 

schrijven. Ook voor je eigen proces om dit 

allemaal te verwerken”, vertelt ze. 

 “Ik zie dat het echt werkt wanneer ik 
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Wil je boek ook 
bestellen? 
Ga dan naar 
berylvanpraag.nl/ 
mijn-boek/  
of scan hier de QR code

voorlees: ze herinnert zich weer wie ze is. 

Vooral van hoofdstuk twee kan ze geen 

genoeg krijgen. Daarin is ze jong, ontmoet ze 

mijn vader. Ze zegt dan: ‘Oh ja, dat was toen’, 

en ondertussen wordt ze weer meer zichzelf. 

Ik weet zeker dat het werkt. Zoals een arts 

tegen mij zei: ‘Muziek en emoties helpen 

mensen om hun identiteit vast te houden’. En 

dat is precies wat dit boek met haar doet.”

“Eigenlijk is het een heel lange brief aan mijn 

moeder”, vervolgt Beryl. “Als je het leest, dan 

besef je dat iedereen met Alzheimer een heel 

leven achter zich laat. Mijn moeder is te gek, 

ze is één van mijn beste vriendinnen en is 

altijd mijn grootste fan geweest.”

Beryl hoopt dat ze met haar boek ook andere 

mensen kan inspireren om een levensverhaal 

van iemand met dementie op te tekenen. 

“Wat voor een leven jouw geliefde ook 

heeft gehad, het is goed om over te blijven 

praten of foto’s te laten zien. Dat roept 

herinneringen op en helpt bij het praten over 

het leven en iemand zichzelf te laten voelen.”

Daarnaast is er ook veel onderzoek naar 

Alzheimer nodig. Daarom doneert Beryl de 

totale opbrengst van het boekje aan Stichting 

VU medisch centrum Fonds voor onderzoek 

naar Alzheimer. 

Frederike van Urk

Beryl met boekje, thuis (Foto: Chris Hoefsmit)
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Topsporters weten het allang. Mentale fitheid 

is essentieel om topprestaties te leveren. Wat 

kun je doen om mentaal fit te zijn en helpt 

het je daadwerkelijk dromen te realiseren en 

uitdagingen te overwinnen? Of past de mist 

in je hoofd het gemis aan mentale fitheid 

je beter? 

Zelf opgeworpen barrières vormen een 

belemmering mentaal fit te zijn. Het verhaal 

in je hoofd, ofwel je ego, dat oordeelt, dat 

je vertelt wat je beter anders had kunnen 

doen en wat je straks niet moet vergeten. 

Dat herkennen we vast allemaal van tijd tot 

tijd. Hoe kun je dan stappen uit dat verhaal 

in je hoofd? Met behulp van je adem. De 

adem is een belangrijk instrument om 

met je aandacht in het huidige moment te 

zijn. Je adem is nooit in de toekomst, niet 

in het verleden. Als je merkt dat je wordt 

meegenomen door dat verhaal in je hoofd 

breng dan je aandacht naar het ritme van je 

ademhaling. Je zult merken dat er helderheid 

en rust ontstaat in je hoofd.  

Bericht uit de Heemtuin Eindenhout.
In de laatste Kroniek eindigde ik ermee dat 

we met de toen geschoonde regenvijver 

uitkeken naar de kikkers die er hun kikkerdril 

weer zouden deponeren. En gelukkig… dat 

deden ze. Eind maart lag er een mooie klont 

gelatinedril tussen de waterplanten.

Maar toen ontstond op 1 april een klein 

natuurdrama. Het sneeuwde en de vijver 

vroor dicht, de kikkertjes waren dood en de 

Prachtig versierde bloeiende Sleedoorn  
(foto: Titi des Bouvries)

Mentaal fit. Haal het beste uit jezelf! 
Visualisatie is een belangrijk instrument in 

de topsport. Visualisatie kun je ook inzetten 

om persoonlijke dromen te vervullen of om 

zakelijke doelen te realiseren. Visualiseer 

wat je wilt bereiken. Maak het zo concreet 

mogelijk. Schrijft het op een stuk papier en 

hang het boven je bed of bureau. Elke dag 

visualiseer, manifesteer, je je doel, je droom. 

Je zult merken hoe krachtig dat is. Het is 

als een zaadje dat je plant dat in jouw leven 

werkelijkheid wordt. Met je droom of doel 

in gedachten weet je nu precies wanneer 

je ‘nee’ kunt zeggen tegen uitnodigingen 

en wanneer je beter taken kunt delegeren. 

Datgene dat wel bijdraagt je doel of droom te 

verwezenlijken omarm je met dankbaarheid. 

Dankbaarheid heeft een positieve invloed op 

je mentale gezondheid. Dit is een spier die 

je kunt trainen. We vragen het onze kleine 

kinderen voor het slapen gaan. Wat waren 

de mooie momenten van deze dag? Met 

andere woorden, waar ben je dankbaar voor? 

Dit kunnen we als volwassenen ook doen. 

Probeer het voor jezelf – of met 

elkaar – elke dag een moment 

van (zelf-)reflectie van in ieder 

geval drie minuten. Maak daarvoor tijd. Geef 

elkaar daarbij de gelegenheid kwetsbaar te 

zijn. Waar was ik vandaag dankbaar voor? 

Tenslotte, verzamel mensen om je heen die je 

inspireren of kunnen helpen je droom of doel 

te realiseren, je uitdagingen te overwinnen 

en om mentale fitheid te trainen. Je hoeft het 

niet alleen te doen. Ook voor mentale fitheid 

geldt, alleen kun je veel, samen kom je verder. 

Haal het beste uit jezelf! 

Wagenweg 192

ingrid@thepoweroftimeoff.com

0651097805

dotters lag plat. Het was wel heel mooi in de 

heemtuin want de bloeiende Sleedoorn was 

prachtig versierd met ijsklontjes en bollen 

sneeuw. 

Met het kikkerdril is het goed gekomen. 

Half mei vonden we een nieuwe klont 

kikkerdril en na een tijdje er kwamen ook 

veel kikkervisjes uit. Daarna deed een 

nieuw probleem zich voor omdat de vijver 
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dreigde droog te vallen. Door veel emmertjes uit de vaart getapt 

water zijn de kikkertjes voorzien van een poeltje. We hebben erg 

meegeleefd met dit gebeuren.

Met het opwarmen in de lente kwamen de bloemen in bloei en 

daar kwamen diverse insecten op af. Bijna per week verscheen er 

weer een soort. De Grote brandnetel zat vol donkere rupsen  van 

de Kleine vos. 

Hebt u het al gezien? Leden van ons team hebben om de natuur 

een handje te helpen een hotel voor wilde bijen gebouwd: Hotel 

Heemzicht. En hoe leuk is het dan als kinderen willen weten hoe 

zo’n hotel werkt?

Over de verschillende namen van de insecten die de heemtuin 

bezoeken kun je je geweldig verbazen. We hebben ze gezien 

de vlinders, motten, kevers, spinnen en de wantsen. Hier 

zijn een paar voorbeelden voor u als u scrabble speelt en 3x 

woordwaarde zoekt: Roestbruine kromlijf, Moeraskrabspin, 

Kleine wespenboktor, Pyamawants, Geelbandlangsprietmot, 

Koperuil, Distelvlinder, Hommelbijvlieg, Lissenboorder, 

Mediteraneprachtblindwants en Roodtipbasterdweekschild. Daar 

hebben we allemaal foto’s van. De heemtuin is zó interessant.

Met groene groet, Titi des Bouvrie.

Hotel Heemzicht wordt gebouwd (foto: Lucette van Cann)
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Drie eindexaminandi  
aan het woord

Marlou Wage: Ga ervoor!
Marlou Wage (18) heeft VWO-examen 

gedaan in het Economie en Maatschappij 

profiel, op het ECL. Ze heeft het een erg leuke 

school gevonden. Wat ze het meeste gaat 

missen is de Masterclass Theater/Muziek en 

Dans. Elk jaar kan ieder kind auditie doen, 

van brugklas tot en met eindexamenklas. 

Elke dinsdagmiddag wordt er intensief 

geoefend, de leerlingen leren elkaar daardoor 

supergoed kennen waarbij het niet meer 

uitmaakt hoe oud je bent. 

Marlou heeft vrijwel haar hele leven in Bosch 

& Vaart gewoond en vindt het een heel fijne 

buurt om op te groeien. Er wordt veel buiten 

gespeeld door iedereen, er is altijd een 

gezellige sfeer. Corona heeft wel een grote 

impact gehad, het begon toen ze 16 was, 

net de leeftijd waarop je je sociale kring een 

beetje wilt vergroten. Het tweede jaar ging 

de school helemaal dicht, dat vond ze echt 

verschrikkelijk. Ze is nu vast van plan een 

tussenjaar te nemen, geld te verdienen om 

daarna te kunnen reizen in het buitenland 

en de wereld te verkennen.  De geplande 

eindvoorstelling van de Masterclass kon door 

corona niet doorgaan, maar uiteindelijk is 

er een film gemaakt die in de Toneelschuur 

heeft gedraaid. Haar tip om de schooltijd 

tot een succes te maken: ga ervoor, probeer 

dingen uit. Zodat je later niet denkt: had ik 

het maar gedaan (zoals bijvoorbeeld auditie 

doen voor de Masterclass).

Iris Dewi Land:  
Combineer leren en leuk!
Iris Dewi Land uit de Ipenrodestraat heeft 

onlangs haar 21ste verjaardag gevierd, de 

vlag hangt ook uit omdat ze met prachtige 

cijfers is geslaagd als Vakvrouw van het Hout 

en Meubileringscollege met een diploma op 

mbo 4 niveau als interieuradviseur, zo meldt 

haar terecht zeer trotse vader.

Ze heeft het een erg leuke vakopleiding 

gevonden: je kunt er bijvoorbeeld worden 

opgeleid tot botenbouwer. Iris heeft 

gekozen voor de opleiding tot ontwerper van 

interieurs. Haar middelbare schoolopleiding 

heeft ze afgerond op het Rudolf Steiner 

College, waar houtbewerking en creatieve 

vakken een belangrijke plaats innemen.

Ze heeft stagegelopen in Milaan, dat was 

een fantastische ervaring. En is nu al aan het 

werk bij Co van der Horst, een heel grote 

meubelzaak in Amstelveen, waar ze kennis 

opdoet over andere fases in het werk van 

interieurontwerpen. Ze is vier jaar geleden 

op 17-jarige leeftijd in Bosch & Vaart komen 

wonen, daarvoor woonde ze in Haarlem 

Noord. Haar vriendinnen heeft ze dus in 

Noord gemaakt. De vraag hoe het is om als 

kind in de Bosch & Vaart op te groeien kan ze 

daarom eigenlijk niet beantwoorden. 

Iris wil nog graag doorstuderen op hbo-niveau 

en zich meer verdiepen in hoe architectuur 

en interieur met elkaar verbonden kunnen 

worden, hoe je je kunt onderscheiden bij het 

vormgeven van maatschappelijke ruimtes. Het 

komende halfjaar blijft ze werken bij Co van 

der Horst, daarna wil ze een half jaar met de 

camper op pad, o.a. in Noorwegen.
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De coronatijd heeft haar wel doen beseffen dat je ook de tijd moet 

nemen om van het leven te genieten. Wat belangrijk is in het 

leven? Zorg dat je het leuk hebt, maak vrienden, maar werk ook 

voor goede cijfers: combineer leren en leuk!

Technische wiskunde:  
de toekomstplannen van Ruth Cuypers
Ruth Cuypers uit de Eindenhoutstraat is op haar 18e al geslaagd 

voor het eindexamen VWO met het profiel: Natuur en Techniek. 

Wiskunde heeft ze altijd het leukste vak gevonden en haar plan 

is dan ook om technische wiskunde te gaan studeren in Delft. Al 

vanaf de basisschool (de Bos en Vaart school) heeft ze plezier 

gehad in rekenen en de leuke docent op het Kennemer Lyceum 

heeft ook een stimulans voor haar betekend zich nog meer in de 

wiskunde te gaan verdiepen, met name de technische toepassingen 

zoals bij de architectuur en de weg- en waterbouw. Zulke kennis is 

in Nederland broodnodig!  

Ze heeft het grootste deel van haar jeugd in onze wijk doorgebracht 

en heeft het altijd erg naar haar zin gehad. De pleintjes, de Hout, 

Koningsdagfestiviteiten: dat heeft ze altijd fijn gevonden. 

Door corona heeft ze wel een tijd online les gehad, maar persoonlijk 

heeft ze er niet veel last van gehad.

Haar tip voor een succesvolle schoolloopbaan? Maak je huiswerk, 

wees gedisciplineerd en ontspan je af en toe met vrienden of sport 

zoals hockey of tennis.

Maaike le Grand
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Alles vernieuwd  
in vertrouwde handen
Voor je ligt de nieuwe 
Kroniek. Niet zomaar 
een nieuwe editie maar 
een geheel vernieuwde 
versie. Nieuw formaat, 
nieuwe opmaak, nieuwe 
stijl, maar met nog steeds 
dezelfde vrouw aan het 
roer: Victorine Egter van 
Wissekerke. Na 12 jaar 
hoogste tijd om eens met 
haar kennis te maken!

In eerste instantie vindt ze het een beetje 

overdreven. Zij maakt de Kroniek tenslotte 

voor de buurt en over de buurt, niet over 

haarzelf. Gelukkig zijn er meer redactieleden 

en zo wordt democratisch besloten dat wij 

haar interviewen. Voor één keer. 

Victorine is een echte Haarlemse, want 

hoewel geboren in Utrecht woont ze hier 

eigenlijk al haar hele leven. Opgegroeid 

aan de Leidsevaart, waar haar vader een 

dierenartspraktijk aan huis had en sinds 

2004 met haar eigen gezin in de Van 

Hogendorpstraat. Haar twee dochters 

groeiden op in Bosch & Vaart en speelden 

graag op het Sancta veldje achter hun huis. 

Van actiecomité naar wijkraad
Toen het Sancta Lyceum in 2010 de 

verbouwingsplannen presenteerde en 

daarmee een derde van het veld wilde 

bebouwen werd Victorine door Maarten na 12 jaar is het tijd om het stokje over te dragen (foto: Chris Hoefsmit)
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Henneman en Jouko Huisman gevraagd voor 

een actiecomité namens de buurt. Samen 

sloegen ze piketpaaltjes in het gras om te laten 

zien wat de impact van de plannen zou zijn. 

De plannen werden daarop aangepast en een 

nieuw lid van de wijkraad was geboren!

Even voor de actie op het Sanctaveld wilde 

Victorine al lid worden van de redactie van de 

Kroniek. De link was snel gelegd en in eerste 

instantie was Victorine verantwoordelijk voor 

de stukken van de wijkraad. Maar al snel 

hield ze zich bezig met hele opmaak van de 

Kroniek en samen met Wim en Charlotte 

Krop ontwikkelde ze een nieuwe indeling om 

de rubrieken herkenbaarder te maken. Een 

van de pareltjes in de Kroniek is de rubriek 

De Kroniek kende de afgelopen jaren heel 

wat redactieleden. Op de website kun je 

de Kronieken vanaf 2002 terugvinden 

en zien wie er allemaal aan meegewerkt 

hebben in al die jaren. De huidige redactie 

bestaat uit Victorine Egter van Wissekerke, 

Hans van der Straaten, Maaike Le Grand, 

Riksta Dorhout en Frederike van Urk

Buurtgenoten met de kenmerkende zwart-wit 

foto van Chris Hoefsmit. 

Website voor en door wijkraden
Toen ze in 2012 haar baan verloor en tijdelijk 

thuis zat, besloot ze dat er eigenlijk nog 

wel wat meer aangepakt kon worden. Zo 

had de gemeente Haarlem de wens om 

een website voor wijkraden te ontwikkelen. 

Vanwege haar vakgebied – Victorine is 

communicatiespecialist – was zij bekend met 

het begeleiden van het ontwerp en de bouw 

van websites, het ontwikkelen van logo’s en 

huisstijlen en de verschillende schrijfstijlen 

die je per middel zou moeten toepassen. 

De nieuwe website werd mede onder haar 

projectleiding gebouwd en samen met een 

nieuw logo en een nieuwe kleurrijke Kroniek 

feestelijk gelanceerd. Verschillende wijkraden, 

zoals Ramplaan, het Rozenprieel en de 

Koninginnebuurt namen de website over. 

Natuurlijk is dat alweer tien jaar geleden en 

hebben de meeste wijkraden inmiddels een 

nieuwe website. Maar Bosch & Vaart bleek 

over een duurzaam concept te beschikken. Pas 

nu het onderhoud van de site wat achterhaald 

wordt, begon het weer te kriebelen. Een 

nieuwe opzet biedt ook mogelijkheden. 

Zoals eerder gezegd is Victorine al 12 jaar 

verantwoordelijk voor de opmaak van de 

Kroniek. In overleg met de Wijkraad kunnen 

we dit straks uitbesteden. Hetzelfde geldt voor 

het onderhouden van de website. Samen met 

onze vaste partner drukkerij MEO gingen we 

om tafel en kwam er een prachtig ontwerp 

voor Kroniek en website. En een doorvertaling 

van het logo – want het bestaande logo 

voldoet nog steeds! 

Tijd om het stokje over te dragen
En dit keer zat Victorine niet thuis zonder 

baan. Als beleidsadviseur media werkt ze vier 

dagen per week voor de gemeente Den Haag. 

Best een pittige tijd. Zelf zegt ze daarover: 

“Het lijkt inderdaad wel veel, de wijkraad en de 

redactie en een bijna fulltimebaan. Maar als je 

er eenmaal inzit, is het vooral ook heel erg leuk 

om te doen. Ik krijg er energie van!” Maar na 

12 jaar is het wel eens tijd om het stokje over 

te dragen. “Ik ben blij dat er nu een Kroniek 

staat die veel makkelijker te onderhouden 

is en misschien weer iets beter past bij de 

buurt van vandaag. Juist als je hier nog niet zo 

lang woont is het een hele leuke manier om 

mensen in de buurt te leren en de kennen en 

de verhalen die ze met zich meedragen.” 

Frederike van Urk 
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Wat heeft het opgeleverd?
“De onderzoeken in het kader van het 

wijkcontract hebben de problemen 

inzichtelijk gemaakt en daarmee ook 

de oplossingsrichting aangegeven. Tot 

concretisering is het helaas niet gekomen. 

Wij hebben herhaaldelijk bij de gemeente 

aangedrongen op het aanstellen van een 

Gemeentelijke projectcoördinator die in 

samenwerking met de wijk en in het kader 

van de voortzetting van de pilot de plannen 

verder uitwerkt en tot uitvoering brengt. Het 

eindresultaat kan dan dienstig zij aan het 

oplossen van grondwaterproblemen elders in 

Haarlem.” 

Lucas Land, namens de Groene 
Kroon blikt ook terug:
“Het aantal mensen dat betrokken is bij 

de Groene Kroon is flink toegenomen. 

De vereniging heeft nu zo’n 130 leden, 

de bijeenkomsten van de Groene Kroon 

worden goed bezocht. Dat komt mede door 

het wijkcontract. Dat heeft het mogelijk 

gemaakt  om energiecoaches op te leiden en 

noodzakelijke hardware aan te schaffen w.o. 

infrarood camera’s. De volgende stap is de 

opgedane kennis en kunde delen met andere 

wijken, om te beginnen met Welgelegen 

en Zuiderhout. Er moet dan wel budget 

beschikbaar blijven voor het opleiden van 

energiecoaches.” 

Ben je benieuwd 

naar de volledige 

evaluatie? 

Binnenkort 

publiceren we die 

op onze website! 

www.

boschenvaart.nl

Evaluatie wijkcontract
Eind 2019 sloot de wijkraad 
als eerste wijk in Haarlem 
een wijkcontract af met 
de gemeente. In dat 
wijkcontract wordt bepaald 
welke initiatieven uit de 
buurt met voorrang worden 
uitgevoerd. Tijdens de 
jaarvergadering in 2021 (een 
jaar later vanwege corona) 
werd gekozen voor twee 
projecten: het grondwater 
project en de Groene Kroon. 
Een jaar later is het tijd om 
de balans op te maken: wat 
leverde het wijkcontract 
op? Voor de buurt, de 
gemeente en bewoners? 
We vroegen het aan de 
betrokkenen.

Mirjam Boxhoorn, 
gebiedsverbinder en Angelina 
Scalzo, programmamanager 
lokale democratie, beiden bij  
de gemeente Haarlem:
“Het wijkcontract is een goed instrument 

gebleken om bepaalde onderwerpen die 

de wijkbewoners belangrijk vinden een 

stap verder te brengen. Ook zijn er meer 

bewoners actief geworden in de wijk door 

het wijkcontract. Om verder te gaan wordt 

voor beide onderwerpen bekeken hoe er 

nieuwe afspraken zijn te maken voor een 

vervolg. Wat betreft de gemeente steeds 

voor een jaar zodat de resultaten haalbaar 

zijn om zo de energie erin te houden. 

De ervaringen die zijn opgedaan met dit 

wijkcontract en met de andere experimenten 

uit het programma Nieuwe Democratie 

worden gebundeld, zodat we deze kunnen 

betrekken bij de plannen die er zijn voor het 

participatiebeleid en de rol van wijkraden  

en -platforms.” 

Lex Rietveld, namens het  
project grondwater:
“Het belangrijkste doel was inzicht te 

krijgen in de problemen rondom de 

grondwaterhuishouding in onze wijk en 

hoe deze problemen op te lossen. In natte 

periodes wordt veel overlast ervaren zowel in 

de kruipruimtes als in de tuinen. In de droge 

periode dreigt aantasting van de funderingen. 

Door ingenieursbureau Wareco is 

geconcludeerd dat het drainagesysteem in de 

openbare ruimte voldoet maar tekortschiet 

op particulier terrein. Een oplossing zou 

liggen in het aanleggen van ringleidingen/

drainages rondom de diverse huizenblokken 

en deze te koppelen aan de drainages in  

de straten.”

Scan de QR-code  
voor de website
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Omdat door de grote hoeveelheid auto’s  

in veel wijken de leefbaarheid, 

toegankelijkheid en verkeersveiligheid 

onder druk staan, is in het nieuwe 

coalitieakkoord opgenomen dat in wijken 

met een parkeerdruk van 85 procent of 

hoger, betaald parkeren wordt ingevoerd. 

Dit geldt ook voor Bosch & Vaart.  

Het draagvlakonderzoek gaat daarom  

niet door. 

Dit plan wordt, inclusief planning en 

tarieven, eind 2022/begin 2023 aan de 

gemeenteraad voorgelegd. Invoering is 

voorzien in de periode 2023-2024.

Geen onderzoek  
naar betaald  
parkeren

De wijkraad had van 
meerdere bewoners 
signalen ontvangen over 
de parkeerdruk in onze 
wijk. Er zou daarom samen 
met de gemeente een 
draagvlakonderzoek naar 
betaald parkeren gehouden 
gaan worden. 

De wijkraad volgt deze ontwikkelingen op de voet, o.a. door deel te nemen aan 

de mobiliteitsgesprekken die in de afgelopen tijd zijn gehouden. Ook tijdens 

het reguliere overleg met de gemeente staat dit onderwerp op de agenda. Als 

wijkraad zijn wij in deze fase niet direct betrokken. Dat is pas aan de orde bij de 

formele inspraakprocedure. Het is daarom belangrijk dat bewoners er zelf ook voor 

zorgen goed geïnformeerd te blijven en waar nodig zelf actie ondernemen. Op de 

projectpagina van de gemeente zijn alle ontwikkelingen te volgen.

Ook kun je je abonneren op de nieuwsbrief, waarin bijeenkomsten worden 

aangekondigd en rapportages worden gedeeld.

Ontwikkelingen  
Haarlem Zuidwest
Een groot gebied aan de overkant van de Leidsevaart 
is aangewezen als ontwikkelzone voor extra 
woningbouw. Dit heeft ook gevolgen voor onze 
buurt. Met name op het gebied van leefbaarheid, 
verkeer en mobiliteit.

Scan de QR-code  
voor de website

Scan de QR-code  
voor de nieuwsbrief



Kinderpagina

Met zoveel kinderen in de wijk is het eigenlijk best gek 

dat er niet een speciale pagina in de Kroniek bestaat. 

Maar met de nieuwe Kroniek is dat ook meteen opgelost. 

Welkom op de allereerste kinderpagina! Achterop de 

Kroniek, dan hoef je er niet naar te zoeken. 

Wil jij ook wel eens een verhaal vertellen in de Kroniek? 

Over wat je bezighoudt? Of wil je je allereerste gedicht 

publiceren? Of misschien heb je een vraag voor de 

buurt. Dat kan hier, in de B&V brievenbus.  

Stuur je post aan info@boschenvaart.nl 

Ook als je gewoon een idee hebt voor 

deze pagina horen we graag van je.

We wachten bij de brievenbus op 

je reactie!
N E M M E W Z Z T O M

E E R C G I S N S B D

O F L U E S P R E C L
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A S S T A M E V F I V
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R I B U V A T R E L T
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R E M O Z N E L E P S

BOS
CULTUUR
FESTIVAL
INDIAN
KONINGSDAG
MANEGE
PLEIN
SANCTAVELD
SPEELTUIN
SPELEN
SUMMER
VAART
VAREN
VOETBALLEN
ZOMER
ZOMERFEEST
ZWEMMEN
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Zomerfeest Cocktail!
Op 17 september is het weer feest op het Oranjeplein. 

Overal spelletjes, muziek, lichtjes en drankjes, heb je 

er al zin in en kun je niet wachten? Maak dan alvast dit 

speciale zomerdrankje. 

Mix 1 deel vers fruitsap en 1 deel gele 

(prik-) limonade samen met een 

paar ijsblokjes. Giet het in een 

mooi hoog glas. Schenk er 

dan een klein scheutje rode 

limonadesiroop overheen. 

Maak het extra feestelijk 

met wat rode bessen of 

frambozen.

(PS, wij noemen dit drankje ook 

wel de Olifanta)

Mop!
Koninklijk drankje

Wat is groot, oranje en je 

kunt het drinken?

Olifanta!


