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 2017 en
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 &
Bas Eizema

Vrienden bijdrage Stichting 2017
Heeft u uw jaarbijdrage al overgemaakt? Zonder uw steun kunnen we onze
activiteiten niet uitvoeren! Links op deze pagina ziet u onze
(bank)gegevens! Alvast dankt namens alle vrienden van de Bakenes!

Jaarvergadering maart 2017
In maart hadden wij de jaarvergadering, zoals altijd in een wat kleiner
gezelschap. Het was een gezellige avond die werd afgesloten met een
borrel. De Stichting is lid van het burenforum Nextdoor op internet,
daarnaast zullen wij tevens buurtlink onderzoeken om op deze wijze als
Stichting bij te dragen aan een goed onderling contact. Op de website van
de Stichting bestaat eveneens de mogelijkheid om berichten achter te laten
en oproepen te plaatsen.
Daarnaast is er aandacht geweest voor de renovatie van de Bakenesser
Toren door de gemeente Haarlem. Het bestuur is bezig om hier in contact
met de gemeente duidelijkheid te krijgen omtrent de planning en uitvoering
van de werkzaamheden.
Financieel staat de Stichting er gezond voor, dankzij de donaties van haar
leden. Wij hebben de drukkosten van de eindejaar nieuwsbrief aardig weten
te verlagen, waardoor wij met de overige activiteiten op jaarbasis quitte
spelen. Alle donaties zijn welkom en wij blijven aan alle Vrienden de oproep
doen om de jaarlijkse bijdrage te voldoen. Dan kunnen wij ook in de
toekomst gezellige feesten en bijeenkomsten voor de Bakenesserbuurt en
haar kleurrijke bewoners organiseren.
De jaarvergadering is voor het bestuur bij uitsteek een mogelijkheid om het
afgelopen jaar te evalueren, maar ook om nieuwe acties en
aandachtspunten voor het komende jaar vast te stellen en nieuwe
evenementen onder uw aandacht te brengen. Uw inbreng tijdens deze
vergadering is van essentieel belang voor het bestuur. Wij zijn samen de
Bakenesserbuurt en daarom is het voor ons belangrijk te weten wat er
allemaal in de buurt speelt.

Het bestuur dankt alle werkgroepen voor hun werk en inzet van
het afgelopen jaar.

Bakenesser Buurt Agenda 2017
Zat. 17/06 Bakenesser Boogie Woogie Buffet vanaf 17 uur
Zat. 14/10 Hap & Stap vanaf 17:00 uur

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

Bakenesser
Nieuwsbrief

Mei
2017
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. Tevens houden wij op de hoogte via de website, mail en facebook!
Veel leesplezier en graag tot zaterdag 17 juni bij het Bakenesser (Boogiewoogie) Buffet (meer
informatie treft u hieronder aan of op onze website www.vriendenvandebakenes.nl)

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

Bakenesser (boogie woogie) BuurtBuffet
2017
Zaterdag 17 juni a.s. organiseert de Stichting Vrienden
van de Bakenes weer een BBB (Bakenesser Buurt
Buffet), ditmaal in het teken van Boogie Woogie, voor
alle buurtgenoten van de Bakenes.
Waar: Op het Vrouwplein naast de Bakenesserkerk
(bij minder mooi weer gaat het feest door in de kerk)
Wanneer: Zaterdag 17 juni van 17.00 – 20.30 uur
Wij zorgen voor muziek, met live optreden, glaswerk,
bestek, tafels/stoelen en toebehoren.
Zorgt u zelf voor een drankje en een hapje, voor uzelf
en voor een ander, dan zorgen we samen voor een
feestelijke middag!
Neem graag uw buren mee!

Tot dan! Namens de Stichting Vrienden van de
Bakenes.

Rondje Bakenes 2017
Na een jaar pauze, was er dit jaar eindelijk weer het Rondje
Bakenes met grote dank aan de vernieuwde werkgroep
bestaande uit Joleen Weilers, Marieke Vollebregt en Esther
Visser. Mochten er onder u nog mensen zijn die aan deze
werkgroep willen deelnemen en met de organisatie voor 2018
willen helpen, bent u van harte welkom.
Het Rondje mocht wederom op een groot aantal bezoekers en
exposanten rekenen. Het stralende lenteweer zorgde voor een
heerlijke, ontspannen sfeer.
Dit jaar werd het Rondje Bakenes feestelijk afgesloten in de
Bakenesserkerk met de onthulling van het Sponsorbord Glasin-Lood-Ramen. Annemarie Ebeling onthulde namens de
donateurs en de stichting het fraai vorm gegeven bord!
Vanuit Stadsherstel Amsterdam wordt aan alle Vrienden van
de Bakenes een gratis lidmaatschap voor het jaar 2017
aangeboden. Mocht u hiervoor in aanmerking willen komen,
dan kunt u contact opnemen met
bestuur@vriendenvandebakenes.nl.

Nieuwjaarsborrel 2017
We hebben het jaar 2017 gezellig, gezond en bruisend ingeleid tijdens de Bakenesser Nieuwjaarsborrel
gehouden in de Bakenesserkerk. Er was een grote, gezellige opkomst met vele bekende en nieuwe
gezichten. Er werd heerlijk gegeten en gedronken, met elkaar gepraat en muziek gemaakt. Grote dank
aan de feestcommissie voor al haar inspanningen en voorbereidende werkzaamheden.

Overig nieuws namens het bestuur v/d Stichting Vrienden van de Bakenes
Deze maand zijn we erg geschrokken van het bericht van Carry Petri onze trotse en sterke voorzitter.
Geheel onverwachts heeft zij een hersenbloeding gehad wat veel impact heeft gehad en gemaakt.
Carry is druk aan het revalideren in Heliomare en ze maakt enorme stappen. Het herstel heeft
voorlopig tijd nodig en ook de prognose voor wat betreft % herstel is afhankelijk van de progressie nu.
Vanuit de stichting hebben wij jullie “beterschapswensen” over gebracht!
1. De Stichting heeft een eigen flyer. Deze ligt in de Bakenesserkerk, bij 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!
2. Werkgroep Bodemsanering: Een aantal bewoners uit het werkgebied zijn in goed overleg
met de gemeente omtrent de bodemsanering in een deel van de Bakenes. Nadat de
werkzaamheden door het aanbestedingsproces heen zijn en een aannemer geselecteerd is die
de werkzaamheden gaat uitvoeren, komt er een bewonersbijeenkomst waar eventuele vragen
gesteld kunnen worden. Hierover worden de bewoners geïnformeerd en te zijner tijd zullen wij
de datum ook op de website bekend maken.
3. Werkgroep Gracht: De grootste sloop en boor werkzaamheden zijn nu achter de rug. Op dit
moment wordt er in de kuip een vloer aangelegd en aansluitend de kademuur verder
opgebouwd. Uit de beschikbare monitoringsgegevens blijkt dat de deformatiemetingen op de
gevelboutjes binnen de afgesproken waarden blijven en dus geen reden tot bezorgdheid geven.
Ook de trilling metingen geven geen aanleiding tot zorg. De peilbuismetingen t.b.v. de
monitoring van de grondwaterstand geven vooralsnog geen reden tot zorg.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard aan de op de gracht aanwezige leiding
stellen dan wel op donderdagmiddag tussen 15:00-16:00 uur naar het inloopspreekuur van de
aannemer gaan, aan de Jansweg 52.
4. Zaterdag 14 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 2017? 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 . Voor u als deelnemer bedragen de kosten

Bakenesser Bikkel 2017
Ook dit jaar gaan wij, tijdens de Bakenesser Boogie Woogie Buffet, de Bakenesser Bikkel uitreiken.
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

