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Bakenesser
Nieuwsbrief

December
Andriessen/De Klerk Festival (15 september t/m 3 oktober 2017)
In diverse periodes in de geschiedenis hebben er aan de Bakenessergracht
mensen gewoond die beroemd waren of werden. In dit kader wordt het jaar
2017 wordt een heel bijzonder jaar. De 125e en 100e geboortedagen van de
Haarlemse musici Hendrik Andriessen (1892-1981) en Albert de Klerk (19171998) zijn de aanleiding om een groot festival te organiseren in Haarlem
onder leiding van de Andriessen/De Klerk Stichting.
Tijdens dit festival (van 15 september t/m 3 oktober 2017) zal er in
Haarlem op allerlei locaties een breed palet aan muziek te horen zijn
(koorwerken, orgelmuziek, liederen, kamermuziek, oratoria, orkestwerken en
misschien zelfs een opera) van beide componisten. Tevens zal er kleine
tentoonstelling zijn in Museum Haarlem, er komt een scratchconcert voor
amateurs in de Philharmonie, er wordt een Festivalboek ( met 2 CD's)
uitgegeven en op nummer 26 en 26a van de Bakenessergracht zullen
herinneringsbordjes komen te hangen. Dat zijn namelijk de geboortehuizen
van beide musici.
De onthulling zal plaatsvinden tijdens het Monumenten- en
Korenlintweekend, op zaterdag 9 september 2017, ' s middags om 17.00u.
in aanwezigheid van burgemeester Jos Wienen. Stadsbeiaardier Rien
Donkersloot heeft al toegezegd iets te zullen spelen op het carillon van de
Bakenessertoren. In ieder geval bent u van harte welkom om daarbij
aanwezig te zijn. Voor meer informatie kent u terecht op de websites

www.andriessendeklerkstichting.nl en
www.andriessendeklerkfestival.nl
Deze nieuwsbrief is
uitgegeven door
Stichting Vrienden van
de Bakenes. Tekst,
redactie en opmaak
zijn zo zorgvuldig
mogelijk verzorgd door
Esther MaarsenNeumann &
Bas Eizema

Bakenesser Buurt Agenda 2017
Zaterdag 14-01-2017 Nieuwjaarsborrel 16 uur
Maandag 06-03-2017 Jaarvergadering
Zondag 02-04-2017 Rondje Bakenes
Zaterdag 17-06-2017 Bakenesser Buurt Buffet
Zaterdag 14-10-2017 Bakenesser Hap & Stap

Volg onze website, Facebook en uw mail
voor meer informatie en details!

2016

Beste Bakenessers en belangstellenden!
Voor u ligt de tweede (digitale) nieuwsbrief van dit jaar. Via deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over ontwikkelingen binnen de
Bakenesser buurt en de activiteiten van de Stichting Vrienden van de
Bakenes.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond/voorspoedig
2017! Graag proosten wij met u tijdens de nieuwjaarsborrel op zaterdag 14
januari 2017 van 16.00 tot 19.00 uur in de Bakenesserkerk. Denkt U ook
weer aan uw vriendendonatie aan de stichting (zie achterkant nieuwsbrief)?

Carry, Margreet, Esther en Bas
(bestuur Stichting Vrienden van de Bakenes)

Rondje Bakenes 2017
Op zondagmiddag 2 april 2017 zal er weer een *Rondje Bakenes*
plaatsvinden, georganiseerd door de nieuwe werkgroep Buurtcultuur
die het evenement in een fris jasje steekt.
Tijdens deze middag zullen verschillende exposanten de gelegenheid
krijgen om aan hun buurt- en stadsgenoten te vertellen over het beroep
of ambacht dat zij uitoefenen of uitgeoefend hebben. Zij stellen hiervoor
hun huis, praktijk of winkel open en iedereen is welkom. Deze locaties
zullen duidelijk herkenbaar zijn en op meerdere momenten zullen er
presentaties gehouden worden. In de Bakenesserbuurt worden veel
culturele, creatieve en interessante beroepen uitgeoefend. Deze middag
biedt je als inwoner de kans om een kijkje te nemen wat je buurtgenoten professioneel te bieden
hebben en wat er bij deze beroepen & ambachten allemaal komt kijken. Dit bevordert het onderlinge
contact in de buurt en wellicht komen er voor ondernemers leuke samenwerkingsprojecten tot stand.
Er vinden ook activiteiten voor kinderen plaats, zodat de ouders rustig de tijd hebben om langs de
exposities te gaan.
Het Rondje Bakenes wordt breed aangekondigd in Haarlem en omstreken, in de sociale media en in de
lokale kranten. Het krijgt een fris logo, dat ook de komende jaren gebruikt kan worden, zodat dit
evenement herkenbaar wordt voor alle Haarlemmers. De nieuwe werkgroep Buurt Cultuur bestaat uit
3 personen: Joleen Weilers, Marieke Vollebregt en Esther Visser.
Heb je zelf interesse om als exposant deel te nemen en de bezoekers te vertellen over jouw specifieke
beroep of ambacht? Stuur dan een mail naar rondjebakenes@gmail.com en geef je op. Deelname is
gratis. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom het Rondje Bakenes? Stuur een mailtje
naar rondjebakenes@gmail.com òf geef een Like op de Facebook pagina Rondje Bakenes:

https://www.facebook.com/rondjebakenes/

Bakenesser Beach Buffet 2016!
Op 18 juni vond onze jaarlijkse zomerfeest, het Bakenesser Beach Buffet plaats. Helaas hielp het weer
niet erg mee en dus trokken wij met zwempakken, zonnehoeden en parasols naar de Bakenesserkerk.
En wat was het binnen gezellig! Direct bij binnenkomst vielen de prachtige geschilderde vrouw en man
op. Menigeen stak er zijn hoofd door en liet zich zo fotograferen (foto’s staan op Picassa). De kerk liep
al snel vol en tussen al die ‘vrienden van het eerste uur’ zagen we veel nieuwe gezichten en ook
opvallend was de aanwezigheid van veel jonge bezoekers en kinderen. Bij al het lekkers dat binnen
werd gebracht en de rijkelijk vloeiende drankjes speelde Ton Hoenderdos de ene leuke meezinger na
de ander met als topper het door hem geschreven lied “Hier op het Vrouweplein.” Met de tekst in de
hand zong iedereen deze buurt-hit uit volle borst mee (filmpje van deze opname staat op You tube).
Kortom, het was een fantastisch feest waar alle bezoekers aan hebben bijgedragen en met veel plezier
aan zullen terugdenken.
Tijdens het Beach buffet is de Bakenesser Bikkel 2016 uitgereikt aan Gerrit Wolfswinkel. Voor
zijn betrokken inzet voor de Bakenesser Buurt. Een stille kracht, nooit op de voorgrond maar altijd
aanwezig en zeer in touw! Gerrit: dank voor al je inzet namens de Bakenesser Buurt Bewoners!
Ook gaat onze uit naar de organisatie van deze Bakenesser Beach Borrel. Margreet, Frits, Agnez en
Willeke, dank voor jullie creativiteit, inspiratie en het vele werk wat jullie hebben verricht om dit feest
mogelijk te maken.

Kerstrecept: Spinaziesoep en croute (prima vooraf te bereiden)

Ontdooi de spinazie in een vergiet of zeef en druk het
overtollige vocht er uit. Snijd de ui fijn en bak ze in een pan
met boter glazig. Schil de aardappel en snijd in blokjes. Voeg
de aardappel en spinazie toe aan de ui. Giet het water er bij,
breng aan de kook en verkruimel de bouillonblokjes boven de
pan. Zet het vuur laag en laat alles 10 min zachtjes doorkoken
tot de aardappel gaar is. Verwarm ondertussen de oven op
200 graden. Laat de vellen bladerdeeg ontdooien.
Pureer de soep met een staafmixer tot en gladde groene massa (test de smaak). Roer de slagroom en
zalmsnippers er door. Verdeel de soep over de kommetjes. Leg een vel bladerdeeg strak over de
kommetjes en druk de randen vast. Bestrijk met een losgeklopt eitje en bestrooi met maanzaad. Zet
de kommetjes ca 20 minuten in de oven tot het bladerdeeg knapperig en mooi bruin is.
Ingrediënten:
450 gram gehakte diepvries spinazie (ontdooid ) / 2 eetlepels boter / 1 ui / 1 middelgrote aardappel /
1 liter water/ 2 bouillonblokjes / 125 ml slagroom / 200 gr zalm snippers/ 4 vellen bladerdeeg / 1 ei /
Peper en zout naar smaak / Maanzaad om te decoreren (optioneel)

Overig nieuws namens het bestuur v/d Stichting Vrienden van de Bakenes
Update Werkgroep gracht (kademuur renovatie Bakenessergracht)
Inmiddels zijn de kademuurvervangingsplannen verder uitgewerkt en met leden van de werkgroep
besproken. Voor de zomervakantie heeft de gemeente aan de leden van de werkgroep aangeboden
om de nieuw aan te planten lindebomen uit te zoeken. Deze staan nu nog in een weiland van de
Bomenkwekerij Udenhout. Begin juli hebben wij samen met de bomendeskundige van de gemeente
een bezoek aan de bomenkwekerij gebracht. Wij hebben kunnen zien dat de “nieuwe” bomen een
bomenmaat 40-45 hebben, dus de stam op 1 meter hoogte heeft een omtrek van 40-45 cm. De
bomen zijn ca. 6 meter hoog. Nadat de kademuur voltooid is, zullen de bomen straks in een zog.
krattenconstructie worden geplant. Deze constructie zorgt ervoor dat de bomen voldoende
bewortelbare ruimte in de ondergrond hebben. Naast een goede drainage, zullen de bomen in speciale
bomengrond worden geplant.
De grove planning op dit moment is dat de technische voorbereiding en selectie van de aannemer
thans tot het einde van het jaar zal duren. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de huidige bomen in
februari 2017 worden gerooid. De werkzaamheden zullen in de daarop aansluitende periode worden
uitgevoerd. In het najaar van 2017 zullen dan de nieuwe bomen worden geplant, aangezien het
verplaatsen en planten van bomen dient plaats te vinden op een moment waarop de bomen niet meer
in het blad staan.
Vanuit de gemeente zal er een bewonersavond worden gepland. De voorlopige datum is 17 januari

2017, 19:00 tot 21:00 uur.

1. Sponsoren bord “glas in lood ramen”; Dit hoofdstuk heeft veel te lang geduurd en we
hebben er als bestuur alles aan gedaan om alle betrokkenen met hun (wisselende) neuzen
dezelfde kant op te krijgen. De ontwerpen liggen ter goedkeuring binnen de interne organisatie
van Stadsherstel. Het lijkt erop dat de ontknoping van de borden in het voorjaar van 2017 zal
gaan plaatsvinden. Ook hier zullen wij dit heugelijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en
u via onze nieuwsbrief en de website informeren. Op het moment van het ter perse gaan van de
nieuwsbrief was de datum van de onthulling helaas nog niet bekend.
2. Helaas kon door een buitengewone samenloop van omstandigheden en op voorhand weinig
aanmeldingen, dit jaar de Bakenesser Hap en Stap geen doorgang vinden. Vol goede moed
en enthousiasme zullen wij de organisatie voor 2017 weer oppakken en het evenement in een
verbeterd jasje stoppen. We hopen op een grote opkomst.
Deze gezellige activiteit is dit jaar op zaterdag 15 oktober! Zet deze datum vast want het wordt
weer oer gezellig praten, lachen en smullen met buurtgenoten.
3. De stichting is in gesprek geweest met twee alternatieve banken voor de overheveling van
de financiële belangen. Na deze gesprekken is gebleken dat beide organisaties niet aansluiten
op de wensen en de werkwijze van de stichting. Andere mogelijkheden worden onderzocht.
4. Wij zijn en blijven bezig met “onze” Bakenesser toren. Wij hebben goed en regelmatig
contact met de verantwoordelijken voor de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden
zijn door de gemeente gepland voor 2017. Wij zullen u volgend jaar hierover op de hoogte
houden in onze nieuwsbrieven en via de website.

