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STICHTING
VRIENDEN
VAN DE

Nieuws van de Stichting Vrienden van de Bakenes
Eind vorig jaar is de nieuwe stichting
van start gegaan. Tientallen buurtbewoners
en zelfs enkele ‘buitenstaanders’ hebben
zich als vriend aangemeld. Hierbij
ontvangen jullie onze eerste Nieuwsbrief.

Werkgroep
Buurtactiviteiten
Sinds de eerste ‘buurtborrel’ in het
najaar van 2006 in café Cicero is de
buurtcohesie duidelijk toegenomen. Er komt
weer een buurtfeest op de
Bakenessergracht.
Vorig jaar juni hadden we het zeer
geslaagde buurtfeest op de gracht, op 5
januari was er de goed bezochte
nieuwjaarsborrel in de Bakenesserkerk en
pas nog was er het spontane
verjaardagsfeestje van Bep van Zijp, die 65
jaar werd en dat voor de winkel op de
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gracht door vele buurtbewoners werd
meegevierd.
Ook dit jaar wordt er weer een
buurtfeest gehouden met muziek,
conferences, optredens, activiteiten voor de
kinderen en natuurlijk de gebruikelijke
hapjes en drankjes, die door iedereen
worden meegenomen en gezamenlijk
genuttigd.
Het feest zal zich op dezelfde plaats
afspelen als vorig jaar, aan de oneven kant
van de gracht tussen de Begijnebrug en de
Kokstraat op zaterdag 7 juni van ongeveer
16.00 – 20.00 uur.
Mensen die actief betrokken willen
worden bij de verdere voorbereidingen of
voor assistentie op de dag zelf, kunnen die
zich aanmelden bij Gerrit Wolfswinkel,
telefoon 023 – 531 41 98 of via e-mail
wolfhol@planet.nl.
Op 12 september vindt er ook weer
een Grachtenfestival plaats met onder meer
bootjes met muzikanten die door de gracht

varen en een tent op de Begijnebrug. Dit
feest wordt door de gemeente
georganiseerd, mede in het kader van
Haarlem Cultuurstad 2008.
Heb je belangstelling om mee te
denken en te werken aan toekomstige
activiteiten in de buurt, meld je aan bij de
Werkgroep Buurtactiviteiten via
bovenstaand adres. Je bent van harte
welkom.
Gerrit Wolfswinkel
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Stand van zaken
betreffende de
Bakenesserkerk
De nieuwjaarsborrel die zaterdag 5
januari jongstleden plaatsvond in de
Bakenesserkerk ligt alweer enige maanden
achter ons. Aanwezig waren, naast een
aantal buurtbewoners, ook Philip van der
Stam van Minerva Vastgoed en, namens de
gemeente Haarlem, wethouder van cultuur
Chris van Velzen. Beide heren zijn
gesprekspartner van onze stichting inzake
de Bakenesserkerk, aangezien Minerva en
de gemeente Haarlem ieder voor vijftig
procent eigenaar zijn van het gebouw.
Van Velzen deelde tijdens de borrel
mee dat de kerk in het kader van Haarlem
Cultuur 2008 gedurende het hele jaar
onderdak zou bieden aan een aantal
tentoonstellingen. De eerste in die reeks is
gewijd aan het werk van Ans Markus en is
tot 22 juni te zien. Of deze expositie goed
bezocht wordt is (nog) niet bij ons bekend.
De kerk is gedurende 2008 open voor het
(Haarlemse) publiek, maar of ze na dit jaar
ook nog publiekelijk toegankelijk zal zijn is
de vraag. Evenmin is bekend of er
achterstallig onderhoud en een eventuele
restauratie gepleegd gaan worden.
Om de toekomst van de kerk veilig
proberen te stellen is binnen onze stichting
het idee ontstaan om de eigenaren van de
kerk voor te stellen een prijsvraag in het
leven te roepen met als doel een
toekomstige bestemming voor de kerk te
bedenken. Medio april is er een brief
uitgegaan naar de beide eigenaren en
binnenkort hebben enkele leden van de
stichting een gesprek met wethouder Van
Velzen en bestuursassistent Fenny Traksel
om het voorstel toe te lichten.
Overigens viel in het Haarlems
Dagblad van 3 mei jongstleden te lezen dat
Stadsherstel Amsterdam benaderd zou zijn
om mee te helpen bij het vinden van een
nieuwe bestemming van de kerk.
Annemarie Ebeling

Bakenessergrachtconcert
Op zaterdag 13 september vindt het
tweede Bakenessergrachtconcert plaats.
In 2000 vond met groot succes het
eerste Bakenessergrachtconcert plaats. Dit
jaar lukt het de organisatoren van toen het
feest te herhalen.
De Bakenessergracht leent zich
uitstekend voor een muzikaal corso op het
water. er zullen bijna 15 versierde en
verlichte scheepjes door de gracht varen
met een uiteenlopend repertoire. Orkestjes

van jazz en klassiek, koren en solisten,
kortom een feest van geluid. Op de
Begijnebrug komt een rond podium te staan
met als presentator Henk Uildriks.
De ervaring heeft geleerd dat de
bewoners van de gracht het een leuk
initiatief vinden.
Er wordt echter wel echter wel een
beroep op hen gedaan om er een heerlijk
feest van te maken. Het is bijvoorbeeld
noodzakelijk dat de geparkeerde auto’s ‘s
avonds zoveel mogelijk ergens anders staan
om ruimte te maken voor het publiek en de
organisatie. De organisatoren hopen dat
daar alle medewerking aan wordt gegeven.
Het initiatief is genomen door de
Stichting Evenementen Haarlem. Voorzitter
en tevens contactpersoon is Henk Vijn,
023-5311013. De Stichting Vrienden van de
Bakenes is een van de meewerkende
organisaties.

Werkgroep
bebouwde
omgeving
Tot onze spijt is de werkgroep
‘bebouwde omgeving’ nog niet van start
gegaan. De komende tijd zal dat
veranderen. We willen beginnen met
buurtbewoners en andere geïnteresseerden
op een of twee zaterdagmiddagen een
systematisch rondgang te maken door de
buurt en verslag te doen van onze
observaties. Op basis daarvan willen we
een plan maken van zaken die ons niet
zinnen, waar we ons zorgen over maken,
en die we het liefst zouden willen
verbeteren, en vooral hoe dat zou kunnen.
Vanzelfsprekend heeft het in gang zetten
van veranderingen een lange aanloop
nodig en is er veel geduld voor nodig. Maar
ook de kwaliteit van alternatieven speelt
mee bij de haalbaarheid ervan.
Wie deel wil nemen aan deze
werkgroep kan contact opnemen met Jaap
van der Stel: jaapvanderstel@bakenessergracht.nl.

Jaarvergadering
Op 8 oktober wordt de eerste
jaarvergadering van de kersverse stichting
Vrienden van de Bakenes gehouden.
Uiteraard ontvangen alle deelnemers
daarvoor een uitnodiging. Op deze
bijeenkomst zal het bestuur verslag doen
van haar werkzaamheden en worden ook
de activiteiten van de werkgroepen
besproken.
Maar de jaarvergadering dient ook om
een inhoudelijk thema aan de orde te
stellen. We verheugen ons er op dat Wim &
Patrick Bakkenes bereid zijn een presentatie

te geven van hun onderzoek naar de
geschiedenis van hun familie, die mogelijk
teruggaat tot het geslacht Van Bakenes dat
in onze buurt honderden jaren geleden met
hun scepter zwaaiden.

Bericht van de
penningmeester
Wij zijn heel erg blij met uw
aanmelding als Vriend van de Bakenes!
Hierbij wil ik u nog eens vertellen wat u als
Vriend van ons kunt verwachten: een
jaarvergadering, de eerste keer op 8
oktober a.s. met een verrassende agenda,
een informatieve website, 4 keer per jaar
een Nieuwsbrief en een jaarlijks schriftelijk
verslag. Een aantal Vrienden heeft inmiddels
een donatie aan de Stichting overgemaakt.
Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan
wil ik u vriendelijk verzoeken 15 euro (meer
mag natuurlijk!) over te maken naar
rekeningnummer 139446656 ten name van
Stichting Vrienden van de Bakenes te
Haarlem. Alvast onze dank. Monica
Versteegh, penningmeester van de Stichting.
Monica Versteegh

