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Bakenesser
Nieuwsbrief
Bakenesser Brainstorm Borrel
Op 10 april jl. hebben wij de Bakenesser Brainstorm Borrel gehouden ten
huize van Leo Vos. Het was een gezellige, constructieve middag, waarbij de
aanwezigen over een tweetal onderwerpen hebben gebrainstormd:
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1. Hoe moet de nieuwe voorjaarsactiviteit van de Stichting Vrienden van de
Bakenes eruit zien? en
2. Waar moet de Stichting voor open staan en wat kan/moet het bestuur
doen?
Het Rondje Bakenes zoals wij dit in het verleden hebben gehad zal geen
vervolg krijgen. Het bleek een uitdaging om onderwerpen te vinden, waarbij
zoveel mogelijk Bakenessers zich aangesproken zouden voelen. De wens is
vooral om ook nieuwe en jongere bewoners meer bij de Stichting betrokken
te laten zijn. Om dit te realiseren zijn er een aantal zeer uiteenlopende
activiteiten en mogelijkheden genoemd. Een aantal buurtbewoners heeft
zich bereid verklaart de organisatie van een nieuw “Rondje” in 2017 op zich
te nemen. Fantastisch! Mocht u deze nieuw te vormen werkgroep willen
versterken, juichen wij dit van harte toe. Aanmelden kunt u zich via

bestuur@vriendenvandebakenes.nl
Ten aanzien van punt twee werd door de aanwezigen geconcludeerd dat de
Bakenesser buurt een pluriforme buurt is, waardoor het niet eenvoudig is
om een gezamenlijk gevoel voor onze buurt te krijgen. We blijven iedereen
informeren en ook uitnodigen, maar is/wordt geen doel op zich.
Besloten is om vriendendiensten, ruilverzoeken of andere dingen die er
spelen tevens via Nextdoor te delen, want niet iedereen leest het
Bakenessertje op onze website en/of plaatst berichten. De Stichting wil zich
graag inzetten voor de participatie in onze Bakenesser samenleving, waarbij
ook de zorg voor elkaar een centrale plek krijgt.

Bakenesser Buurt Agenda 2016
Zaterdag 18-06 Bakenesser Beach Buffet vanaf 17:00 uur
Zaterdag 29 -10 Hap & Stap vanaf 17:00 uur

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

Beste Haarlemmers, Beste Bakenessers en Beste Vrienden van de Stichting
“Vrienden van de Bakenes” van jong tot meer “ervaren” in het leven!
Voor u ligt de eerste (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.
Mocht u zelf nieuwtjes hebben waarvan u denkt dat deze thuis horen in de nieuwsbrief; laat het ons
vooral weten via bestuur@vriendenvandebakenes.nl

Veel leesplezier en graag tot zaterdag 18 juni bij het Bakenesser Beach Buffet (meer informatie
treft u elders in deze nieuwsbrief of op onze website www.vriendenvandebakenes.nl)

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

Bakenesser Bikkel
Ook dit jaar gaan wij tijdens het Bakenesser Beach Buffet, op zaterdag 18
juni, de Bakenesser Bikkel uitreiken. De Bikkel kennen we toe aan een
persoon of organisatie die iets betekent of betekent heeft voor de
Bakenesser buurt en haar bewoners. Wij hebben al een aantal suggesties
van u mogen vernemen, waarvoor dank. Uiteraard worden alle namen
geheim gehouden om het een verrassing te laten zijn tot het moment zelf.
Mocht u nog iemand willen voordragen dan kan dat vanzelfsprekend door
een mailtje te sturen naar: bestuur@vriendenvandebakenes.nl

Zaterdag 18 juni: Bakenesser Beach Buffet!
Vanaf 17.00 uur tot ongeveer 20.30 uur op het Vrouwenpleintje bij
de Bakenesserkerk (bij slecht weer in de Bakenesserkerk). Wij zorgen
voor de faciliteiten (tafels, stoelen, aankleding en toepasselijke
muziek) en met elkaar zorgen we voor de hapjes en de drankjes. Die
neemt een ieder naar eigen smaak of idee mee. Ook verwelkomen
we graag uw buurvrouw / buurman / familie en of vriend / vriendin,
dus hen neem vooral mee. We maken er met elkaar een mooi en
gezellig zomerfeest van. Helemaal fijn is het voor de organisatie
wanneer u aangeeft met hoeveel personen u komt via
bestuur@vriendenvandebakenes.nl. Tot de zaterdag de 18e juni!

Werkgroep gracht (kademuur renovatie)
Na een intensief overleg en onderzoeksfase van ruim 1 jaar, zijn werkgroep leden met hun externe
adviseur samen met de gemeentelijke medewerkers tot een gemeenschappelijk plan voor de
kademuurrenovatie gekomen. Wij hebben u hierover tijdens de daartoe ingelaste
Bewonersbijeenkomst begin januari 2016 ingelicht.
Uit het eerste bomenonderzoek en uit het vervolgonderzoek bleek dat de aanwezigheid van de houten
palen in de ondergrond tot een uitvoeringswijziging van ons alternatief zou leiden. Ook het
gemeentelijk plan diende bijgevolg te worden aangepast. Deze aanpassingen hadden echter grote
consequenties voor het bomenbehoud. Ons bleek dat de bomen dusdanig gesnoeid moesten worden
dat zij hun huidige omvang en schoonheid voor jaren kwijt zouden zijn, los van de vraag of zij de
ingrijpende renovatie en de negatieve invloed op hun wortelgestel zouden overleven. Met u is daarom
begin van het jaar ervoor gekozen om gemeenschappelijk met de gemeente een renovatieplan uit te
werken en nieuwe grote bomen in de vorm van de Mongoolse Linde (een soort lindeboom zonder
klevende zomerluis) op de gracht terug te laten plaatsen.
Op dit moment hebben er eerste gesprekken plaatsgevonden tussen de medewerkers van de
gemeente en technische adviesbureaus, samen met onze deskundige Bert Everts van ABT voor het
uitwerken van een bestek en verdere plannen. In de komende maanden zal wederom overleg met ons
plaatsvinden ten aanzien van de planning, wijze van uitvoering etc. Vanzelfsprekend houden wij u op
de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de tijdplanning. Voor nu rest ons alleen van onze mooie
lindebomen te genieten!

Bodemsanering Bakenesserbuurt
In april heeft er een informatiebijeenkomst voor de bewoners plaatsgevonden georganiseerd door de
gemeente. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd op welke mogelijke manieren de diepe
ondergrond gesaneerd kon worden en de gestelde vragen werden zo helder mogelijk beantwoord.
Tevens kregen de aanwezigen te horen dat verder overleg (per direct) steeds via de werkgroep zal
plaatsvinden om zo in gesprek te blijven met de betrokkenen uit de Bakenesserbuurt.

Overig nieuws namens het bestuur v/d Stichting Vrienden van de Bakenes
1. Zoals in december aangegeven houdt het bestuur druk op de ketel voor wat betreft de
naambordjes behorende bij de glas in lood ramen. Op dit moment wordt het ontwerp voor
de bordjes beoordeeld door het bestuur van stadsherstel. We gaan er vanuit dat binnen niet al
te lange tijd de bordjes eindelijk geplaatst gaan worden. We houden de druk hoog en u
geïnformeerd!
2. De Stichting heeft een eigen flyer. Deze ligt in de Bakenesserkerk, Nesta en Margaux
(voorheen het Teylertje). Deze flyer geeft een beknopte samenvatting van waar wij als stichting
voor staan en wat u van ons kunt verwachten. Wilt u uw nieuwe buren attenderen op de
Stichting Vrienden van de Bakenes? Vraag dan een aantal flyers aan bij het bestuur zodat u
deze kan doorgeven!
3. Lief & Leed potje. De Stichting kent een Lief & Leed potje. Bij geboorte, huwelijk en overlijden
zullen wij vanuit de Stichting en dus de buurt van ons laten horen. Wilt u zo vriendelijk zij ons
per mail op de hoogte te brengen of ons persoonlijk benaderen?
4. Zaterdag 29 oktober is het zover en zal de tweede editie van de Bakenesser Hap en Stap
plaatsvinden. Vanaf 17:00 uur zullen we centraal verzamelen en daarna uiteengaan naar de
diverse adressen voor heerlijke hapjes en drankjes. Aan de hand van uw persoonlijke
“routekaart” doet u 4 tot 5 verschillende adressen aan. Natuurlijk sluiten we ook weer
gezamenlijk af. Wilt u meedoen met deze hap-en-stap 2016? Wilt u gastheer/gastvrouw zijn of
wilt u juist zelf gast zijn, laat het ons weten. Vanaf nu kunt u zich inschrijven. Laat ons weten
wat u wilt via bestuur@vriendenvandebakenes.nl
5. De stichting is in gesprek met twee alternatieve banken voor de overheveling van de
financiële belangen. Op deze wijze kunnen wij als stichting besparen op onze operationele
kosten. Wanneer de daadwerkelijke switch plaats zal hebben, zullen wij u natuurlijk informeren.
6. Wij zijn als stichting afhankelijk van uw donaties. Heeft u uw donatie voor 2016 al gedaan?
We zetten namelijk graag al onze activiteiten voort.

NEXTDOOR (voor en door buurtbewoners)
Onze Stichting is lid geworden van Nextdoor, een buren initiatief op internet. U kunt uzelf aanmelden
via www.nextdoor.nl. Via dit platform kan de buurt elkaar in sociaal/maatschappelijke zin helpen,
steunen en verder bij elkaar betrokken zijn en raken. Kijkt u eens rond op de site van Nextdoor of
beter; schrijf u in! Er zijn al heel wat buren lid.
Nextdoor: “We hebben Nextdoor opgericht omdat we geloven in de kracht van onze buurt, onze

thuishaven. We hopen dat buren met Nextdoor bijdragen aan het bouwen van een betere buurt. Want
waar buren met elkaar praten, gebeuren mooie dingen”

