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Rondje Bakenes
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: zondag 13 januari 2013, 16.00 uur – 18.00 - Bakenesserkerk
: maandag 25 februari 2013, aanvang 20.00 - Bakenesserkerk
: zondag 7 april 2013, 3.00 – 18.00 in de Bakenesserbuurt
: zaterdag 8 juni 2013, tussen 16.00 – 20.00 op de Bakenessergracht

(Toekomstige) Vrienden van de Bakenes gezocht!
Een donderdagvond in december. Ik voel de laatste stuiptrekkingen van
een mooi jaar. Ik maak de balans op. De balans van de Stichting Vrienden
van de Bakenes over 2012. Mooie initiatieven: het Rondje Bakenes,
Running Tapas, zomerborrel en Nieuwjaarsborrel, een waanzinnig, door de
stichting geadopteerd, raam van Gerrie Hondius in onze Bakenesserkerk,
etc. Maar ook de belangenbehartiging rondom de werkzaamheden aan
de Bakenessergracht, de nieuwsbrieven daarover en een mooie
professionele website. Een warme en historisch rijke buurt met een sterk
Uw bedrijfslogo op
sociaal karakter! Vele betrokkenen hebben ieder op een eigen wijze (of is onze website?
het “eigenwijze”) bijgedragen aan een fantastisch 2012.
Neem contact op met Bas
En dan de financiële balans. Alle activiteiten worden gefinancierd uit de
jaarlijkse bijdrage van de donateurs (vrienden) van de stichting,
aangevuld met de opbrengsten van ludieke initiatieven door het jaar
heen en extra inzamelingsacties. Het aantal donateurs is dit jaar echter
drastisch teruggelopen. Daarom is er vanuit het bestuur een herziene en
extra focus op de werving van nieuwe en behoud van betrokken
donateurs. Of liever gezegd, op een vernieuwing en versteviging van de
band met “vrienden” van de Stichting.
Jaarlijks heeft de stichting minimaal € 1400 nodig om de activiteiten te
kunnen bekostigen. Met het huidige aantal vrienden gaan we dit niet
redden. Daarom doen we een beroep op U om als donateur een bijdrage
te leveren aan de initiatieven van de stichting voor de belangen van de
buurt en het prettige sociale karakter.

Eizema via het
contactformulier op onze
website

www.vriendenvandebakenes.nl

of mail naar
info@vriendenvandebakenes.nl

voor de mogelijkheden.
Voor een klein bedrag
wordt uw bedrijf een heel
jaar op onze website
vermeld!

Door middel van het storten van minimaal € 15 op rekening 139.44.66.56
t.n.v. Stichting Vrienden van de Bakenes, wordt of blijft u 'Vriend' van de
stichting. Vergeet niet uw naam en “jaardonatie 2013” bij uw betaling te
vermelden zodat we uw donatie op de juiste wijze kunnen registreren.
Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.vriendenvandebakenes.nl
Een extra beroep doen we dit jaar op u om het lustrumjaar van het
'Rondje Bakenes' extra inhoud en aandacht te kunnen geven. U kunt een
eenmalige extra bijdrage storten op eerder genoemd rekeningnummer
van de stichting met de toevoeging/kenmerk: 'bijdrage lustrum 'Rondje
Bakenes 2013'. Elk bedrag is van harte welkom en wordt zeer
gewaardeerd. De organisatoren en trouwe bezoekers zijn u dankbaar!
Bas Eizema
Meester der penningen, Stichting Vrienden van de Bakenes
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Licht in donkere tijden
Het is er van gekomen! De nieuwe glas-in-loodramen van Roel Smit, Hans Klaver, Gerrie Hondius, Eric
Coolen en Theo van den Boogaard sieren nu de Bakenesserkerk. Loop je buiten langs de kerk zijn de
ramen al heel mooi om te zien, maar eenmaal binnen zie je pas goed de werkelijk prachtige
kleurschakeringen en hoe het licht schitterend de kerk in valt. Vanaf 2010 liep de sponsoractie om
het nodige geld voor deze glas-in-loodramen bij elkaar te krijgen. Vanaf de start ‘claimden’ de
Vrienden van de Bakenes het raam van Gerrie Hondius, buurtbewoonster. Grote en kleine bedragen
werden gestort en toen dat niet voldoende bleek werden veilingen georganiseerd. Naast een
aantal goederen in het begin werden meer en meer persoonlijke diensten ingebracht. Er werd vaak
flink geboden op onder andere ‘dinertjes aan / in
huis’, ‘massages’, ‘rondleidingen in de buurt’,
'muziekles’, 'dagje archeologie' enzovoort, zodat de
vrienden stap voor stap, euro na euro het einddoel
haalden: het raam van Gerrie. Alle hulde aan de
Vrienden van de Bakenes. Alle dank aan al die
vrienden die geld, tijd, energie en creativiteit
hebben ingezet voor dit doel. Er is een prachtig
resultaat bereikt door een
prachtige vriendengroep.
Nogmaals dank!
Carry Petri
voorzitter

Komt hier
uw
advertentie
te staan?
Neem
contact met
ons op via
het contact
formulier op
onze website.

Update werkzaamheden Bakenessergracht
Van de secretaris, Lex Hagenaars
De Vrienden van de Bakenes beleven zware tijden, drukke tijden ook. Wethouder Rob
van Doorn is ons samen met de Commissie Beheer uit de gemeenteraad van Haarlem
zeer positief te gemoed getreden. Zo heeft hij ons tienduizend Euro toegezegd voor het
doen van een extern deskundig onderzoek. Wij hebben na een strenge en zorgvuldige
selectie de opdracht gegeven aan ing. Bert Everts uit Delft en hopen de komende
weken met alternatieve voorstellen te komen. Op één punt zijn we nu al in het gelijk
gesteld, het peperdure en overbodige rioolplan aan de even zijde zal niet worden
uitgevoerd. Het risico voor de gevels aan die kant is daarmee ook een stuk minder
geworden.
Aan de oneven zijde is het kademuurherstel gelukkig veel minder urgent geworden nu
de zware vrachtwagens worden geweerd. Wij blijven natuurlijk strijden voor het weren
van zwaar verkeer en dertig kilometer aan beide zijden. U weet dat dat een van onze
zes eisen is.

Heeft u
Het behoud van de prachtige lindebomen aan beide zijden is nu het volgende doel. We
suggesties?
hebben daartoe een voorlopige voorziening gevraagd. We prijzen ons gelukkig dat mr.
Mail ons!
Esther van Maarsen, onze buurtgenote, een klinkklaar beroep- en bezwaarschrift gereed
maakte samen met de leden van de werkgroep Renovatie Bakenessergracht, waarbij
Graag zien
mr. Jan Stobbe, ook een Bakenessergrachtbewoner, een werkzaam aandeel had. Het
wij u in het
lijkt er op dat de oude leus ´Samen staan we Sterk` hier weer opgaat. De
nieuwe
bewonersorganisatie blijft alert en hoopt dat de voor te stellen alternatieven het
jaar bij één
gemeentebestuur inspireert tot een zuinig, veilig en prachtig renovatieplan. Als u vragen
van onze
heeft kunt u die op de web site stellen, ik zal zeker antwoorden. U kunt mij, net als nu al
activiteiten
veel buurtbewoners doen, ook gewoon op straat aanspreken...
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NIEUWJAARSBORREL - ! SAVE THE DATE ! - NIEUWJAARSBORREL

Ontvangt u
onze
nieuwsbrief
al digitaal?
Wanneer u uw naam en
mailadres doorgeeft via
info@vriendenvandebake
nes.nl (o.v.v. digitale
nieuwsbrief) dragen wij er
zorg voor dat u via de
mail op de hoogte
gehouden wordt van alle
ontwikkelingen en leuke
evenementen van de
Bakenesserbuurt. Onze
voorkeur gaat uit naar
een digitale variant maar
mocht u toch graag een
papieren variant in de
brievenbus willen blijven
ontvangen dan kunt dit
kenbaar maken door een
kaartje/briefje te sturen
naar:
Vrienden van Bakenes
o.v.v. “papieren
nieuwsbrief”
Vrouwestraat 8
2011 JV Haarlem

Zoontje aan zijn moeder:

FIJNE
FEESTDAGEN!
‘Mamma, mag ik een
hond voor kerst?’
‘Nee, je krijgt gewoon
een kalkoen, net zoals
iedereen!’

Zondag 13 januari van 16.00 – 18.00 uur in de Bakenesserkerk
Voor alle buurtgenoten en vrienden van de Bakenesserbuurt! Ook nu
weer is het de bedoeling dat iedereen zelf wat te eten en te drinken mee
neemt. De leden van de evenementencommissie zorgen voor Glühwein.
Onze informele en gezellige Nieuwjaarsborrels zijn vooral bedoeld om
met elkaar te toasten op het nieuwe jaar een elkaar (beter) te leren
kennen. Tevens nemen we u kort mee in de ontwikkelingen in en rondom
de Bakenesserbuurt.
Zet de datum in de agenda en reserveer alvast met de kerstdagen een
flesje wijn of ander lekkers!

Afscheid stadsbeiaardier: Bernard Winsemius
Al bijna veertig jaar lang klonken iedere vrijdagmorgen tussen 11.30 en 12.00
uur de fraaiste melodieën vanaf de Bakenessertoren. De heldere klokken,
van het oude Hemonybeiaard daar hoog boven in het witte topdeel,
strooiden hun klanken uit tot ver in de stad. Steevast klonk er iets van oude
meesters, zoals Jan Jacob van Eyck, J.S. Bach, W.A. Mozart, en rond
Sinterklaas sinterklaasliedjes en met Kerst de bekende kerstliederen; maar
ook songs van bijvoorbeeld Armstrong en Webber kwamen voorbij. Toen
Michael Jackson stierf was er een hit van hem te horen. Eenmaal per jaar
werden de melodieën die op de speeltrommel van het oude uurwerk
stonden vernieuwd. Zo konden we weer een tijd luisteren naar andere
liedjes vlak vóór het hele en het halve uur. Dat alles alleen tussen 9 uur
's morgens en 9 uur 's avonds; 's nachts is het slapen geblazen.
De persoon die dat allemaal verzorgde, Bernard Winsemius, stadsbeiaardier
van Haarlem, heeft op 13 november 2012 afscheid genomen na 39 jaar
trouwe diens, en zijn functie overgedragen aan een jonge opvolger: Rien
Donkersloot. Op een drukbezochte receptie in de Bakenesserkerk, na een
bijzonder afscheidsconcert op het carillon van de St. Bavotoren, waren er
vele lovende woorden en allerlei cadeaus. We zullen zijn spel zeer missen
met zijn zo typische vloeiende speelstijl en zijn speelse verrassingen.
Er waren vele prominente collega-musici aanwezig, zoals
organist/beiaardier Arie Abbenes en voormalig stadsorganist Piet Kee, als
ook onze wethouder van cultuur, de heer C. Mooij. De firma Eijsbouts te
Asten, de beroemde klokkengieterij die de Haarlemse carillons onderhoudt,
was vertegenwoordigd met twee medewerkers, de heren Hans Terlouw en
Arent van Heems.
Bernard Winsemius besloot met een geestige speech, waarin hij zijn
Bijschrift bij foto of afbeelding
opvolger, Rien Donkersloot, een hart onder de riem stak en hem enkele tips
aanreikte hoe om te gaan met de nieuwe werkomgeving en met de
gemeente Haarlem. Tot besluit beklom Bernard nog één maal de
Bakenessertoren en speelde zijn afscheidsconcert. Bernard: dank, hartelijk
dank!
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Kamermuziek in de Bakenesserkerk
Een nieuwe concertserie in de publieksruimte van de Bakenesserkerk:
kom en maak het mee!
Zondag 25 november was de datum van het eerste
kamermuziekconcert (uit een reeks van zeven) in de Bakenesserkerk.
Iedere maand één, op zondagmiddag, tot en met mei 2013. De
concerten zijn opgezet in samenwerking met Coen Stuit, klarinettist en
dirigent, met Stadsherstel Amsterdam, eigenaar van de kerk, en met de
beheerders van de Bakenesserkerk.
Er staan werken van onder andere Beethoven, Brahms, maar ook
Stravinski en Milhaud op het programma. Vrij associërend reist Coen
Stuit door de muziek, van oud tot hedendaags, van klassiek tot licht,
van beroemd tot onbekend, gespeeld door een select gezelschap van
jonge Nederlandse topmusici. Kom dit meemaken in de Bakenesserkerk!
Via de website van de Vrienden van de Bakenes houden wij u op de
hoogte www.vriendenvandebakenes.nl
Informatiefolders zijn op te vragen bij Marianne Schade en Jacques
van Gaal, Vrouwestraat 10 te Haarlem.
Data van de volgende concerten: 16/12, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5.
Aanvang: 15.00 uur.

Staat het Rondje Bakenes 2013 al in uw agenda ?
Reserveer zondag 7 april 2013 van 13.00 tot 18.00 uur en
houd onze website in de gaten voor meer informatie !

Steekt u graag de handen uit de mouwen en
denkt/werkt u graag mee aan buurtinitiatieven?
Dan is uw hulp van harte welkom om onze gelederen te versterken in
één van onze werkgroepen. Dit kan op incidentele of structurele basis.
Wanneer u een mailtje stuurt naar info@vriendenvandebakenes.nl
nemen we contact met u op!

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de “Stichting
Vrienden van de Bakenes”.
Niets uit deze publicatie
mag gebruikt
/gereproduceerd worden
zonder de schriftelijke
toestemming van het
bestuur van de stichting
(tijdelijke) Redactie
Bas Eizema
Website
www.vriendenvandebakenes.nl

Mail
info@vriendenvandebakenes.nl

Bestuur Stichting
Carry Petri - voorzitter
Lex Hagenaars - secretaris
Bas Eizema - financiën
Marianne Schade - lid

Donateur (vriend)
worden?
Door middel van het storten
van minimaal € 15 op
rekening 139.44.66.56 t.n.v.
Stichting Vrienden van de
Bakenes wordt of blijft u
een 'Vriend' van de
stichting. Vergeet niet uw
naam en “jaardonatie
2013” bij uw betaling te
vermelden zodat we uw
donatie op de juiste wijze
kunnen registreren.

Namens het bestuur
FIJNE FEESTDAGEN!

Ook zijn we altijd op zoek naar leuke items/diensten t.b.v. van onze
veilingen. De opbrengsten van deze veilingen komen geheel ten
goede van alle initiatieven die vanuit de stichting geïnitieerd worden!
Stuurt u ook dan een mailtje!
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