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Op woensdagavond 17 november a.s. vindt vanaf 20.30 uur de jaarvergadering plaats van de Stichting Vrienden van de Bakenes ten huize
van Jeanne Smeets, Bakenesserstraat 20 zwart.
• Welkomstwoord door voorzitter Carry Petri
• Presentatie nieuwe website door webmaster Peter Holthuizen
• Jaarverslag VvdB: financiële verantwoording door penningmeester Jeroen
Schumacher en informatie vanuit de werkgroepen: Cultuur, Buurtactiviteiten
en!Bebouwde Omgeving
• Praatje door iemand van de gemeente of Stadsherstel Amsterdam over de
restauratie van de Bakenesserkerk.
• Rondvraag en discussie
Mocht u iets in willen brengen: laat het tevoren of ter plekke weten.

Namens het bestuur: van harte welkom!

Bakennesserkerk nadert voltooiing
De Bakenesserkerk wordt een prachtig onderkomen
voor het Bureau Archeologie van Haarlem! En de
buurt kan straks mee genieten van de nieuwe ruimte
in het vrij toegankelijke publieksgedeelte.
!
Niemand uit de directe omgeving zal sinds begin dit
jaar de steigers en alle activiteiten in en rondom de
kerk over het hoofd gezien (en gehoord!) hebben: het
werk is bijna af.
Buiten is het werk op enkele details na klaar: het dak
is voorzien van schitterende Franse lei, er hangen
echte koperen dakgoten onder aan het dak en ook
de bliksemafleiders zijn al geïnstalleerd. Op het dak
zijn aan de zuidzijde zonnepanelen aangebracht (niet
zichtbaar vanaf de straat). De gevels zijn hersteld
waar nodig en alles is nagezien.
De glas-in-lood-ramen aan de zijde Vrouwestraat zijn
klaar; einde oktober zijn verder ook alle andere
ramen vernieuwd. Mogelijk komen er nog speciale
gebrandschilderde ramen aan de zijde Vroonhof: dit
is weer een nieuw project waar u zodra het kan, van
hoort.
!
Binnen ligt er een schitterende Belgische hardstenen
vloer op een moderne betonnen vloer met vloerverwarming. Het houten gewelf binnen is in een
echte ‘antieke’ kleur geschilderd. De aanbouw met
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daarin de toiletgroep en keuken en werkruimte voor
bepaalde stoffen is op een haar na klaar. Rest alleen
nog de oude kerkbanken terug te plaatsen als het
(vuile) werk binnen ook echt helemaal gedaan is.
!
Naar alle redelijkheid is de kerk klaar vóór kerst en
kan het Bureau Archeologie in januari a.s. verhuizen.
We verheugen ons op onze mooie nieuwe oude
Bakenesserkerk en wensen haar weer een vruchtbaar bestaan toe voor –zeg- weer minstens 500 jaar!
Marianne Schade
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Appelhof op Philip Frankplein
Het ontwerp van een te realiseren Appelhof op het
Philip Frankplein begint vaste vormen aan te nemen.
Op dinsdag 12 oktober is er een participatiebijeenkomst geweest in de Philharmonie waarbij
diverse betrokken partijen aanwezig waren:
vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, de
Philharmonie en de Rechtbank, de Wijkraad
Binnenstad, het Hofje De Bakenesserkamer,
buurtbewoners en ondergetekende namens de
Stichting Vrienden van de Bakenes.

•
•

•
De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van
de Appelhof zijn:
• Er moet groen komen, bij voorkeur
appelbomen,
• Het moet een eigen karakter krijgen,
• Oude rooilijnen dienen te worden hersteld of
zichtbaar gemaakt,
• Het moet sociaal veilig zijn,
• Het moet goed(koop) te onderhouden zijn,
• Vrachtwagens, busjes en auto's
(Philharmonie, Teylers Museum en
Rechtbank) moeten kunnen manoeuvreren,

De straatverlichting moet meegenomen
worden, ook die in de Wijde Appelaarsteeg,
Er moet langs de randen een strook vrij
blijven voor de kabels en leidingen van
Liander die van en naar het nieuwe
transformatorstation lopen - de
bouwvergunningsaanvraag van Liander voor
het trafostation loopt overigens nog steeds en
het is nog niet bekend op welke termijn deze
verleend gaat worden,
Er is maar een beperkt budget beschikbaar.

Een belangrijk punt is het optreden van parkeerbeheer tegen illegale parkeerders op het Philip
Frankplein. De controle zou geïntensiveerd moeten
worden om te voorkomen dat er te veel blik komt te
staan. !
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!
Annemarie Ebeling

Werkzaamheden
Bakenessergracht
De werkzaamheden aan de
Bakenessergracht, Korte Jansstraat
en Bloemertstraat zullen niet in
2010!starten. Het ontwerp ligt nog
ter vaststelling bij de gemeente,
waarna nog ander voorwerk moet
worden gedaan, zoals o.a. het
aanstellen van de aannemer(s) en
voorwerk. Nieuwe planning: start
van deze werkzaamheden in het
najaar 2011.

Nieuwe website

Van de penningmeester

Op de jaarvergadering 17 november aanstaande
wordt de nieuwe website van de Vrienden van de
Bakenes gepresenteerd door webmaster Peter
Holthuizen.
We vinden ‘m zelf reuze !prachtig: bewonder ‘m op

Over ‘ bijdragen’ !gesproken: de Stichting bestaat
dankzij gulle gaven van buurtgenoten en subsidie
voor buurtactiviteiten van de gemeente. Dank
ieder die jaarlijks doneert, het hoeft niet veel te
zijn, 15 euro is al een mooi bedrag. Als u het kunt
missen en de stichtingsactiviteiten een warm hart
toedraagt: ieder aanvulling van de kas is welkom
op giro 1394.46.656.

www.vriendenvandebakenes.nl
en heeft u bijdragen: van harte welkom.

Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en
hebben wij uw e-mailadres nog niet: mail dan
naar vriendenvandebakenes@gmail.com
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redactie: Jeroen Schumacher
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