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Bakenesser Buurtband Borrel op zaterdag 5 juni a.s.
Op zaterdag 5 juni a.s.is er weer feest op de gracht!
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt er een
Bakenesserbuurtbandborrel gehouden, voor alle
buurtgenoten. De buurtborrel is een fantastische
gelegenheid voor bewoners van de Bakenes om
elkaar op informele wijze te ontmoeten, contacten te
leggen en mogelijk plannen te maken om het toch al
plezierige wonen in onze buurt verder te ontwikkelen
en versterken.
De feestcommissie is nog volop bezig met het
bedenken en organiseren van allerhande activiteiten.
We denken bijvoorbeeld aan:

‣
‣
‣
‣

Open podium, waarop buurtbewoners (jong
en oud) een korte (± 3 minuten) act kunnen
vertonen
Een spontaan te vormen buurtkoor
Touwtrekken op de brug
Kinderactiviteiten zoals spelletjes, grimeren,
schilderen

‣
‣
‣
‣
‣

Pannenkoeken bakken
Vrolijke kleding beurs
Levende muziek
Brugleuning versieren
Eigen huis versieren (vlag, andere vrolijke
attributen).

Voorop staat bij dit alles de spontane ontmoeting van
buurtgenoten van alle leeftijden. Voor eten en drinken
doet de feestcie graag een beroep op ieder. Maak je
eigen keus wat je wilt meenemen: hapjes, broodjes,
salades, tapas, wijn, frisdrank… De feestcie zorgt
voor tafels, een podium en een bescheiden
geluidsinstallatie.
Een dag of tien van te voren komt de feestelijke
uitnodiging in de bus en ook zullen er in de buurt
weer posters voor de ramen hangen. Heb je nog
ideeën, laat het de feestcie weten via
gerritwolfswinkel@live.nl, Bakenessergracht 54.

Zaterdag
5 juni 2010
16.00 tot 20.00 uur
Waar:
Bakenessergracht,
de oneven zijde van
de Kokstraat tot de
Begijnebrug

Philip Frankplein
Namens het bestuur gaat Annemarie Ebeling
deelnemen aan de werkgroep van gemeente en
betrokkenen die zich met de herinrichting van het
Philip Frankplein bezighoudt. Er liggen nu enkele
plannen en het is afwachten of de gemeente groen
licht geeft aan een daarvan. Hierover binnenkort
meer.
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Netwerk Bakenes 2 juni: Gerrit speelt!
Op woensdag 2 juni a.s. organiseren we het 2e
Netwerk Bakenes. Gerrit Wolfswinkel, enthousiast jazz
liefhebber en jazz-speler zal de avond verzorgen met
jazz-verhalen en –melodiëen bij hem thuis.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jeroen
Schumacher jeroen14@xs4all.nl Aanmelding gaat op
basis van vol = vol, op volgorde van binnenkomst.
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Rondje Bakenes
Op zondag 11 april jl. werd voor de tweede keer het
Rondje Bakenes georganiseerd. Dit jaar tijdens het
Open Museum weekend en dat was een gelukkige
keuze, met vele bezoekers, vooral uit de buurt zelf.
Koffiesalon ’t Teylertje was het verzamelpunt waar de
deelnemende vrijwilligers elkaar konden ontmoeten
om de dag te starten met de ‘koffie-metgebakenes’ (een speciaal gebakje met de afbeelding
van de Bakenessertoren) van Ineke. Om 13.00 uur
opende beiaardier Gerda Peters vanaf het carillon de
middag. Op dat moment startte ook de eerste van de
twee buurtwandelingen met Lard van der Pol. De
schuilkerk in de Kokstraat was deze middag speciaal
opengesteld voor bezoekers en in de route
opgenomen. Andere activiteiten, zoals de lezingen
van de parfumeur Simon Stam (het eigen geurtje uit
de handtas werd niet ontzien) en het
schrijversechtpaar Judy Lohman (prachtige foto’s en
verhalen van het andere Italië: de eenvoud van het
platteland, geiten melken, avocado’s plukken) konden
ook rekenen op een ruime belangstelling.

prachtige uitvoering van de ‘Corelli Variaties’ van
Rachmaninov. De luisterruimte diende tevens als
expositieruimte voor de quilts van Nel Gozeling, die
enthousiast vertelde over haar bijzondere variaties in
kleur, patronen en technieken. De open huizen van
diverse specialisten, kunstenaars en galeries werden
druk bezocht. Eigenlijk was de tijd te kort om met
specialisten of kunstenaars echt aan de praat te
raken. Maar toch kon menigeen zich achteraf
verheugen over een mooi gedeeld moment of een
prachtige aankoop op deze dag. Het Wii-tennis
toernooi werd door jong en oud de hele middag
bezocht. Er waren zelfs fanatiekelingen die even
vergaten dat het virtueel was!

Het tweede Rondje Bakenes werd in ’t Teylertje
afgesloten en viel samen met de opening van een
tentoonstelling van Eric Coolen, die feestelijk werd
opgeluisterd met muziek van het Ampzing Genootschap. Het was een drukke, maar gezellige afsluiting.
Kortom, een geslaagde middag rondom de Bakenes
door de welwillende bijdragen en het enthousiasme
van de vele deelnemers uit de buurt.

Pianiste Barbla Tanner wist, met twee keer een
‘uitverkocht huis’, veel luisteraars te boeien met een

Gevonden: webmaster voor de website
Goed nieuws: Peter Holthuizen, professioneel
webmaster en buurtgenoot, is druk doende met het
inrichten van de nieuwe website die in juni live gaat.
Op de site komen allerlei wederwaardigheden over
de buurt te staan: www.vriendenvandebakenes.nl

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en
hebben wij uw e-mailadres nog niet: mail dan
naar vriendenvandebakenes@gmail.com
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En het derde Rondje Bakenes? Enkele enthousiasten
hebben hun deelneming al toegezegd. En voor wie in
2011 ook mee wil doen: geef je alvast op bij Marijke
Lodeweegs (marlod@ planet.nl - 06 10019141).
Hartelijk dank aan de werkgroep Cultuur van de
Stichting Vrienden van de Bakenes: Marijke
Lodeweegs | Marianne Schade | Jeanne Smeets |
Petra Spuijbroek | Barbla Tanner | Dominique van Vugt

Gevonden: vrijwilligers voor tuinonderhoud hofje
De Bakenesserkamer
Ook deze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft geholpen: er zijn inmiddels vier enthousiastelingen die
de tuin van het hofje mee gaan helpen verfraaien.

redactie: Jeroen Schumacher
opmaak: Babette van de Weg

