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Realisatie Appelhof weer een stap
dichterbij
Het heeft even geduurd, maar
de plannen voor de totstandkoming van de Appelhof op het
Philip Frankplein zijn in een
nieuwe fase beland. Op 4 okt.
jongstleden heeft de afdeling
projectmanagement van de
gemeente Haarlem een brief
gestuurd aan onder meer de
omwonenden van het Philip
Frankplein. Onderwerp van dit
schrijven was het Voorlopig
Ontwerp van de zogenoemde
Appelhof.
Volgens dit Voorlopig Ontwerp
zullen de uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
•het aanpassen van de
bestrating naar het gewenste
patroon;

• het aanbrengen van twee
appelbomen als verwijzing naar
de oude appelboomgaard;
• het aanbrengen van banken
en pergola’s;
• het bouwen van een transformatorhuis door Alliander;
• het plaatsen van een
monument vanuit de Joodse
Gemeente tegen de buitenmuur
van het transformatorhuis
Zie www.haarlem/mijnwijk voor
het Voorlopig Ontwerp.
Het is tot 17 november a.s.
mogelijk om schriftelijk te
reageren op de plannen.
Het Definitieve Ontwerp zal
vervolgens worden vastgesteld
door het college van
burgemeester en wethouders.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

STICHTING VRIENDEN
VAN DE BAKENES

NIEUWJAARSBORREL

zaterdag
14 januari 2012
16.00-18.00 uur
Bericht van de feestcie:
Óók in 2012 weer de
feestelijke nieuwjaarsborrel! Waarschijnlijk in de
Bakenesserkerk, alwaar
dan niet meer op de
boktor geproost kan

Agenda:

worden. Zet het in je
agenda en reserveer met

14 januari 2012: Nieuwjaarsborrel van de feestcommissie
9 februari 2012: Jaarvergadering St. Vrienden van de Bakenes
1 april 2012: Rondje Bakenes

de kerst een extra fles van
je beste wijn of appelcider.

Nieuwe film over Beleg van Haarlem in 1572
Het Beleg van Haarlem (1572-1573) wordt verfilmd.
De film heet Kenau en heeft als hoofdpersoon Kenau
Simonsdochter Hasselaer, een scheepsbouwster die
Haarlem fel verdedigde tegen de Spanjaarden tijdens
de Tachtigjarige Oorlog.

het waargebeurde verhaal van de belegering. Kenau
weet aan het hoofd van een vrouwenleger de stad zo
lang uit handen te houden van de Spaanse landvoogd
Alva, dat Willem van Oranje erin slaagt de
Spanjaarden te verdrijven.

Dat zei regisseur Maarten Treurniet op 19 oktober
jongstleden in Amsterdam. ''Het wordt een
spectaculaire film, met veel gevechten en speciale
effecten'', aldus Treurniet. ''We gaan waarschijnlijk
filmen in Roemenië, Bulgarije of Letland. Daar heb je
nog van die mooie oude straatjes.''

De heldin is gedreven door verdriet en haat vanwege
de executie van haar jongste dochter. Maar omdat ze
haar angst en pijn verbergt achter een masker van
onverschilligheid, dreigt ze haar overgebleven dochter
ook te verliezen.
''We hebben € 1,8 miljoen subsidie gekregen van
Telescoop'', licht Treurniet een deel van de
financiering van de film toe. Telescoop is een project

De film draait naar verwachting eind 2013 in de
bioscoop. Het script is inmiddels voltooid en eind
2012 beginnen de opnames. Kenau is geïnspireerd op

1

van onder meer de NPO, OCW en het Filmfonds.
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Glas-in-lood-raam Gerrie Hondius
Een aantal maanden geleden zijn we gestart met een
sponsoractie voor een in de Bakenesserkerk te
realiseren glas-in-lood-raam naar ontwerp van
Gerrie Hondius. De sponsoractie loopt voorspoedig,
te danken aan de gulle giften van buurtbewoners.
Spectaculair onderdeel van de sponsoractie was de
veiling op de onvolprezen BakenesserBuurtBorrel
georganiseerd door de werkgroep buurtactiviteiten.
De opbrengst van de veiling was zo’n € 1600 en de
gekochte diensten zijn in volle gang of afgehandeld:
een vorstelijke etentje ‘ India-style’, een rondvaart
met champagne in een vehikel dat je nergens in
Nederland aantreft – behalve in de
Bakenessergracht – een pimp-it-up van kleding die
je niet weg wil doen, een historisch onderzoek van
een huis in de buurt; een tuinontwerp en als
dramatisch hoogtepunt de kassa van Bep & Karel
die nu ergens anders staat te rinkelen.

we het reeds gedoneerde geld terug. Stadsherstel
Amsterdam, eigenaar van de kerk, hanteert de
stelregel dat bij bedragen van € 500,- of meer de
gever haar/zijn naam kan laten vermelden onder het
raam. Naamsvermelding gaat in alfabetische
volgorde. Voor meer informatie zie 'Sponsoractie' op
www.vriendenvandebakenes.nl.

Van de benodigde € 9.900 is nu tweederde, ca.
€ 6.500 binnen. We zijn er bijna, maar nog niet
helemaal. Een paar vragen daarom;
- Wie heeft er nog geen bijdrage gegeven, maar wil
dat wel, en is het door het hoofd geschoten? We
hebben het immers bijna allemaal druk, druk, druk!
- Wie heeft zijn/haar hart zo bij de kerk en ook bij de
glas in loodramen dat een extra bijdrage geen
probleem is?
- Wie kent nog buurtbewoners (buiten de buurt mag
ook) waarvan men het vermoeden heeft dat zij een
bijdrage willen geven?
Alle kleine beetjes helpen. Een voorbeeld is de
verkoop van het boek Bakenesserkerk, hoogtepunt
in Haarlems historie. Dit boek wordt vanaf 1
november verkocht voor € 8,00 en van elk verkocht
boek wordt € 2,00 afgedragen aan de sponsoring.
Zo zijn er zijn vast nog veel meer ideeën onder
buurbewoners.
Mocht u nu nog niet hebben gedoneerd, maar dit
wel graag willen, dan hierbij nog even de
'spelregels': u kunt een bedrag, klein of groot,
overmaken op bankreknr. 139.44.66.56 t.n.v. de
Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem,
onder vermelding van ‘raam Bakenesserkerk’. Als u
niet direct kunt of wilt storten dan is een toezegging
via de mail ook prima. U krijgt na de toezegging een
retourmail ter bevestiging.
Wat als het onverhoopt niet door gaat? Daar gaan
we natuurlijk niet vanuit, maar in dat geval storten

Ontwerp-bestemmingsplan
de Bakenes
Op dit moment is de gemeenteraad bezig met de
voorbereiding van een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor de Bakenes. Er valt nog
weinig anders over te vertellen, maar zodra er meer
bekend is, dan laten we u dat weten via de website
www.vriendenvandebakenes.nl

Stichting Vrienden van de Bakenes
vriendenvandebakenes@gmail.com
www.vriendenvandebakenes.nl
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