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Cultuurdag Rondje Bakenes

Zondag 11 april a.s.
13.00 - 16.30 uur
rondom de
Bakenesserkerk.

Het Rondje Bakenes is een
initiatief van de Werkgroep
Cultuur van de Stichting
Vrienden van de Bakenes en in
2009 voor de eerste maal
georganiseerd. Een aantal
Galeries en professionals
openen hun deuren voor het
publiek, zoals Johan Deumens
Gallery/Galerie Schone Kunsten,
Galerie Petra Spuijbroek, The
PiedPiper, Kees van Citters schilder en beeldhouwer, Gerda
Weijerman, Janneke Makkink keramiste, Mieke Kuipers bewegingstherapeute, Kunst om
De Hoek, tekenles van Ella
Looise. Daarnaast zijn op
diverse locaties interessante
presentaties te bezoeken, zoals
Schrijven & Reizen, Saxofoons,
het bijzondere kattenras
Scilfescian, de weder-

waardigheden van een professionele parfumeur, pianomuziek op locatie, een expositie
van quilts. Een boottochtje over
de Bakenessergracht, een
buurtwandeling langs bezienswaardigheden (met bezoek aan
de Schuilkerk) en een begeleid
bezoek aan de tentoonstelling
‘Vorstelijk Tuinieren’ in het
Teylers Museum staan eveneens
op het programma. Ook aan de
sporters is gedacht: een heuse
tenniscompetitie met moderne
WiFi techniek en aansluitend de
Kundalini disco.
Het Rondje Bakenes wordt om
13.00 uur geopend vanaf de
Bakenessertoren met carillonspel van Gerda Peters,
beiaardier uit de Bollenstreek.
Kortom, een geweldig
programma!

Afsluiting in ’t Teylertje met het
Ampzing Genootschap vanaf
16.45 uur. Het volledige
programma is beschikbaar bij
’t Teylertje, Spaarne 4.
Het boekje ‘Bakenesserkerk

- Hoogtepunt in Haarlems
Historie’ is op diverse plaatsen
verkrijgbaar tegen een
gereduceerde prijs.
Informatie: Marijke Lodeweegs :
06-1001 9141.

Netwerk Bakenes gestart
Na een oproep op de nieuwjaarsborrel is het netwerk Bakenes van start gegaan. Op een hartverwarmende avond
met zo’n 10 personen is Maarten Divendal de eerste geweest die zijn verhaal heeft gedaan. Een bloemrijke avond
met mooie details over zijn wethouderschap van afgelopen jaren en hart voor Haarlem en de Bakenesserbuurt in
het bijzonder. Het netwerk zal zo’n 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komen, bij voldoende belangstelling. Volgende
inleider – datum nog niet vastgesteld - is Elly den Nijs die al meer dan 40 jaar op de gracht woont en daarover zal
vertellen. Het netwerk wordt telkens in een andere huiskamer georganiseerd, bijvoorbeeld bij de inleider thuis.
Verhaal en locatie geven kleur aan dit kleinschalige initiatief!
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jeroen Schumacher jeroen14@xs4all.nl Het bestand met
belangstellenden wordt vooraf aan iedere bijeenkomst gevraagd zich aan te melden op basis van vol = vol, op
volgorde van binnenkomst.

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

1

redactie: Jeroen Schumacher
opmaak: Babette van de Weg

Nieuwsjaarsborrel 2010
Dappere pogingen om de aanwezigen te verleiden
met korte verhaaltjes over o.a. de toekomstige
inrichting van de kerk leden enigszins schipbreuk
en paste achteraf ook wat minder bij de
gelegenheid. De nieuwe eigenaar Stadsherstel
zegde in ieder geval toe ook de nieuwjaarsborrel
2011 te verwelkomen, hartstikke mooi.

De gracht in al zijn glorie
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Begin januari was de nieuwjaarsborrel,
georganiseerd door de werkgroep buurtfeest in
onze prachtige maar voor de gelegenheid ijs- en
ijskoude kerk. Ondanks de koude toch weer een
opkomst van een m/v of 50 die zich tegoed
konden doen aan goede wensen, wijn uit eigen
kelder dan wel zoutjes uit eigen keukenkast.

Vrijwilligers gezocht voor
tuinonderhoud hofje
De Bakenesserkamer
Hebt u tijd over en bent u liefhebber van tuinieren?
De regenten van het hofje De Bakenesserkamer aan
de Bakenessergracht zijn op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om een handje te helpen bij het

Gezocht:
webmaster voor de website
Beste vrinden; is er iemand met interesse en
bekwaamheid om de Bakenesser-website te
onderhouden. We zijn dringend op zoek naar een
buurtbewoner die er lol in heeft de website weer
nieuw leven in te blazen. Mocht je iemand weten of
zelf interesse hebben dan s.v.p. contact opnemen
met Jeroen Schumacher 06 21231987 of
jeroen14@xs4all.nl Bij voorbaat reuze welkom!

klein onderhoud van de tuin van dit hofje. Het gaat
om zaaien en planten, sproeien, grasmaaien, onkruid
wieden en licht snoeiwerk. Er staat geen geldelijke
beloning tegenover. De vrijwilligers zullen dus hun
voldoening moeten vinden in het werken in een
mooie tuin in een bijzonder monument, het oudste
hofje van ons land. Graag reactie naar Ok de Lange,
regent van het hofje: szthonj@szw.denhaag.nl

Donaties welkom
Het gaat de penningmeester niet om grote
bedragen, 15 euro is al een mooi bedrag, maar om
een postertje te maken, een paar keer per jaar de
nieuwsbrief, de kosten voor de website en bijdragen te leveren aan de cultuurdag, nieuwjaarsborrel en zomerfeest is uw persoonlijke bijdrage
zeer welkom. We stellen het zeer op prijs als u uw
jaarlijks bijdrage van minimaal 15 euro wil over
maken naar Stichting vrienden van de Bakenes,
Haarlem, reknr.: 1394.46.656. Hartelijk dank!
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