Blijft u of
wordt u
Vriend van
onze
stichting?
Alle activiteiten van de
stichting zijn niet
mogelijk zonder uw
vriendschap en uw
jaarlijkse bijdrage.
Uw vriendschap voor
de stichting kunt u
kenbaar maken door
minimaal € 15,= per
vriend over te maken
op het IBAN nummer
NL71RABO0139446656
t.n.v. Stichting
vrienden van de
Bakenes o.v.v.
Jaardonatie 2018en uw
naam. Heeft u uw
jaardonatie al gedaan?

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

Muziek van de Bakenessertoren
Bent u ook altijd zo benieuwd naar de liederen die op bepaalde uren van de
dag te horen zijn vanuit de Bakenessertoren? Vanaf volgend jaar zullen we
op onze website vertellen om welke liederen het gaat. Ook de periodieke
wijzigingen van deze liederen zullen wij bijhouden op de website.
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Mocht u een verzoeknummer willen horen op de wekelijkse live bespelingen
op vrijdag dan kunt u dat doorgeven aan Rien Donkersloot via zijn website
(www.riendonkersloot.nl).
Vrachtwagenverbod: Helaas mogen er weer vrachtwagens op de
Bakenessergracht rijden. Op dit moment wordt er onderzocht om voor de
gehele binnenstad een vrachtwagenverbod in te stellen en daar valt de
Bakenessergracht ook onder. Uiteraard kunnen er dan incidenteel
vrachtwagens komen, voor verhuizingen e.d., maar niet meer dagelijks.
Oproep werkgroepen: Mochten er onder u mensen zijn die mee willen
helpen met de organisatie van een of meer evenementen dan wel deel
willen nemen aan werkgroepen, dan heten wij u van harte welkom! Iedere
ondersteuning en helpende hand is welkom. Wij zoeken momenteel met
name nog mensen die de Nieuwjaarsborrel willen helpen organiseren.
Oproep Historie: Regelmatig krijgt het bestuur e-mails van mensen buiten
Haarlem die op zoek zijn naar (verre) familieleden die ooit in het gebied van
de Bakenes hebben gewoond. Als bestuur willen wij uiteraard alle vragen zo
goed mogelijk kunnen beantwoorden. Zijn er onder u bewoners die veel
over de geschiedenis van de Bakenes weten en die het leuk vinden om zo
nu en dan dergelijke vragen te beantwoorden? Wij zouden het op prijs
stellen als u dit aan ons wilt laten weten.
Het meest recente verzoek dat wij als Stichting ontvingen, heeft betrekking
op informatie over mevrouw Maria Jannetje Dorothea Maria Kreek die op het
Hofje Bakenes heeft gewoond van 1 mei 1927 tot 19 mei 1941. Wie kan
informatie over haar verstrekken? Graag mailen aan:
bestuur@vriendenvandebakenes.nl

Bakenesser Buurt Agenda 2018
Zat. 06/01
Wo. 14/03
Zat. 08/04
Zat. 16/06
Zat. 13/10

Nieuwjaarsborrel in de Bakenesserkerk - 16 tot 19 uur
Jaarvergadering van 19.45 uur, start 20.00 uur
Rondje Bakenes (onder voorbehoud)
Bakenesser Buurt Buffet vanaf 17:00 uur
Hap & Stap vanaf 17:00 uur

Houdt uw mail, de website en facebook in de gaten voor info!

Lieve Vrienden en buurtgenoten!
Voor u (je) ligt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2017! En wat was het een jaar. In het jaaroverzicht
leest u er alles over.
Namens het bestuur wensen wij jullie heerlijke dagen en vooral een bijzonder mooi en gezond 2018!
Graag proosten wij met u tijdens de nieuwjaarsborrel op het nieuwe jaar (zie aankondiging in deze
nieuwsbrief).

Carry, Esther, Margreet en Bas
Bestuur stichting Vrienden van de Bakenes

Jaaroverzicht (1)
Het jaar is voorbijgevlogen en het is tijd om een jaaroverzicht te schrijven. Wat hebben wij als
vrienden van de Bakenes dit jaar weer een hoop met en voor elkaar gedaan! Het begon allemaal met
een buitengewoon gezellige Nieuwjaarsborrel in de Bakenesserkerk. Er werden veel lekkere hapjes
en drankjes meegenomen en we hebben heel gezellig het nieuwe jaar welkom geheten. Een goede
traditie die we maar al te graag in ere houden.
In maart, ook traditiegetrouw, volgde de jaarvergadering, waarin wij als Stichting aan de buurt
hebben uitgelegd wat wij in het jaar daarvoor gedaan hadden en ook wat wij zouden willen gaan
doen. Nieuwe initiatieven en onderwerpen, van harte welkom, kwamen op tafel, zodat iedereen kan
weten wat er speelt in de buurt maar ook wat graag gezien zou worden als nieuwe initiatieven vanuit
de stichting.
In april konden wij met z’n allen genieten van het Rondje Bakenes. Dit jaar door de nieuwe
feestcommissie in een nieuw jasje gestoken. Deze activiteit trok ook nu weer een groot aantal
bezoekers en exposanten. Mede dankzij de stralende lentezon heerste er een heerlijke en ontspannen
culturele sfeer in de Bakenes. Het eind van de middag werd afgesloten met de onthulling in de
Bakenesserkerk van het sponsorbord Glas-in-loodramen, waarbij ook een afvaardiging van
Stadsherstel aanwezig was. Zij boden alle Vrienden van de Bakenes een jaarabonnement op
Stadsherstel aan. Een mooie geste van Stadsherstel ter afsluiting van dit jarenlange project.

(lees verder in de binnenkant van deze nieuwsbrief!)

Jaaroverzicht (2)

Afsluitend bericht van de werkgroep kademuur

In het begin van het jaar werden de grote lindebomen op de Bakenessergracht gekapt en daarmee
werd een begin van de omvangrijke kademuurrenovatie gemaakt. De werkzaamheden zijn goed
verlopen en er was tussentijds steeds overleg met de technische deskundigen en uitvoerders.
Uiteindelijk zijn de werkzaamheden in oktober van dit jaar afgerond, zonder dat er schade is ontstaan
aan de omliggende woningen.
Begin november werden er nieuwe bomen op de Bakenessergracht geplant. De wethouder heeft
vervolgens de gracht medio november feestelijk geopend en alle bewoners een borrel aangeboden.
Het was een goede afsluiting, gevolgd door een gezellig samenzijn in de Jansstraat. De afgelopen
jaren van samenwerking zijn besproken waarbij geconcludeerd werd dat ook in de toekomst meer
ruimte gegeven zou moeten worden aan de bewonersparticipatie bij de uitvoering van gemeentelijke
plannen. Aangezien er in het gebied van de Bakenes nog voldoende toekomstige gemeentelijke
projecten uitgevoerd zullen worden, hopen wij dat wij ook hierbij vroeg betrokken worden, opdat alle
belangen adequaat en evenwichtig behartigd worden.
De werkgroep Gracht is met de voltooiing van de renovatiewerkzaamheden opgeheven. Wij danken
alle bewoners voor hun begrip en steun in de afgelopen jaren.
Bomen verzorgen. Wist u dat het mogelijk is de boom voor uw huis te adopteren? U adopteert dan
een boomspiegel, zoals dat zo mooi heet. Kijk voor meer informatie op:

https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/boomspiegel-adopteren
U kunt dan rondom de boom plantjes planten en er een minituintje van maken; schoonhouden en in
de zomer extra water uit de gracht geven, behoort dan ook tot uw taak. Op deze wijze kunnen wij de
gracht fleurig laten kleuren.

Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 6 januari 2018
*Samen proosten*
In de Bakenesserkerk ,Vrouwestraat
14 van 16.00-19.00 uur voor alles
bewoners van de Bakenesserbuurt!

Het zomerse Bakenesser Boogie Woogie Buffet volgde op 17 juni. De weersomstandigheden
waren ons dit jaar goed gezind: het feest kon buiten plaats vinden. De zon scheen uitbundig en al
snel puilde het plein aan de Vrouwestraat uit van vrienden uit de hele buurt. Alle buren uit de
Bakenes konden weer gezellig bijpraten en -voor zover nog nodig- kennismaken met elkaar. De
kinderen konden zich vermaken met bellenblaas, stoepkrijt en buitenspelletjes.

De hapjes en drankjes waren onovertroffen en de sfeer was optimaal. Iedereen heeft zijn of haar
best gedaan en de meest heerlijke gerechten werden van huis meegenomen, het paste nauwelijks
op de tafels. Het was een grote en gezellige groep buurtbewoners, jong en oud, die met elkaar aan
lange tafels en banken kon genieten van een smakelijk avondeten. Maarten Eysker speelde
ondertussen op de gitaar de sterren van de hemel en er leek geen einde te komen aan de
gezelligheid. Het was een prachtig feest waar alle bezoekers aan hebben bijgedragen en met veel
plezier aan zullen terugdenken. Maar onze grootste dank gaat uit naar de organisatie van dit
Bakenesser Boogie Woogie Buffet. Margreet, Frits, Agnes en Willeke, dank voor jullie inspiratie,
creativiteit en het vele werk wat jullie hebben verricht om dit feest mogelijk te maken.
Van 15 september tot 3 oktober konden wij genieten van het Andriessen en De Klerkfestival.
Deze twee grote componisten werden respectievelijk 125 en 100 jaar geleden geboren in Haarlem.
Zij woonden beiden aan de Bakenessergracht, op de nummers 26 en 26a. Op 9 september
onthulde onze burgemeester Jos Wienen aan hun voormalige woningen plaquettes met hun namen.
Na de onthulling speelde een draaiorgel composities van Andriessen en De Klerk en konden de
aanwezige gasten nog wat napraten onder het genot van een drankje. Een heel geslaagde
gebeurtenis.

In oktober konden wij met de Bakenesser Hap & Stap “The Revival” onze jaaragenda
afsluiten. Er was voor een nieuwe opzet gekozen en deze bleek zeer geslaagd. In de huizen van de
deelnemende buren was het gezellig genieten van allerlei verschillende gerechten. Als individu en
niet als stel/paar ging je van adres naar adres en soms was je ook zelf gastvrouw/heer. Op alle
adressen was het eten overheerlijk en divers. Het moet worden gezegd: wat een culinair talent
schuilt er in al die woningen! Onder het genot van al die gerechten maakten we nader kennis met
elkaar en keuvelden we over het wel en wee van onze buurt. Voor herhaling vatbaar, daar waren
we het unaniem over eens. Grote dank gaat uit naar de organisatie van de Bakenesser Hap & Stap:
Frank, Linda en Bas.
Dat was het weer voor 2017. Wij sluiten af met u allen een heel gezellig kerstfeest en een gezond
en gelukkig 2018 te wensen! Laten wij ook in 2018 genieten van deze fijne buurt waarin wij wonen.

Wij zorgen voor Glühwein ,bestek ,
glazen, servetten ,muziek en een
feestelijke aankleding .

Bakenesser Bikkel 2018

Zorgt u zelf voor een drankje en
borrelhapje /fingerfood ,voor u zelf
en voor een ander?

Over een half jaar reiken wij tijdens ons zomerfeest wederom de Bakenesser Bikkel uit. Even ter
herinnering, de bedoeling is dat deze wisselbeker aan een persoon/groep/instelling wordt uitgereikt
vanwege een opvallende bijdrage aan de buurt. Heeft u suggesties? Laat het ons weten:
bestuur@vriendenvandebakenes.nl

Tot zaterdag 6 januari!

