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Jaarvergadering
Rondje Bakenes
Bakenesser Buurt Borrel (BBB)

: zaterdag 11 januari 2014, 17.00 uur – 19.00 - Bakenesserkerk
: maandag 24 februari 2014, aanvang 20.00 - Bakenesserkerk
: zondag 6 april 2013, 12.00 – 18.00 in de Bakenesserbuurt
: zaterdag 14 juni 2013, vanaf 16.00 uur Bakenessergracht

Het (financiële) jaar 2013
ZO! (altijd weer een heerlijke binnenkomer dit woord!)… 2013 zit er bijna
op; een veel bewogen jaar in zowel binnen- als buitenland. Maar zeker
ook in Haarlem en met name in en rondom onze geliefde Bakenesserbuurt! Terwijl ik deze woorden schrijf wordt Nelson Mandela begraven; Ja
inderdaad een bewogen jaar met hoogte- en dieptepunten…
Hoogtepunten dit jaar waren onder andere het eerste lustrum van “het
Rondje Bakenes” waar onze werkgroep Buurtcultuur zich weer vol op
gestort heeft. Een weergaloos programma, goed gezinde weersgoden en
enthousiaste bezoekers. Chapeau! Daarnaast natuurlijk de BBB; de
Bakenesser Buurt Borrel, in de volle zomer, aan de gracht! Een
ongedwongen samenzijn met een mooi thema! Werkelijk geweldige foto’s
met al die kragen.
Verderop in deze nieuwsbrief wordt nog het een en ander toegelicht
aangaande de werkzaamheden rondom de Bakenessergracht. Een
dieptepunt is de aanleiding waarom deze betrokken groep bij elkaar is
gekomen maar een hoogtepunt zeker is hun tomeloze inzet. Ze geven de
strijd niet op met name omdat de gemeente met zeer aparte capriolen
niet echt de aanleiding geeft om te stoppen! Dank aan allen en ook aan
hen die een extra (financiële) bijdrage geleverd hebben aan de strijd!!!!

Uw bedrijfslogo op
onze website?
Neem contact op met Bas
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!

Oh, voordat ik het vergeet.. Wat zou een stuk van de penningmeester zijn
zonder een (financiële) vraag? Dus daarom: Denkt u aan uw jaardonatie
voor 2014. Ons rekeningnummer staat speciaal weer voor u open zodat wij
al onze bijzondere evenementen en belangenbehartiging kunnen blijven
voortzetten! Wordt en blijft U dus vooral vriend van de Stichting Vrienden
van de Bakenes!
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 na(a)m(en) en “jaardonatie 2014” bij uw
betaling te vermelden zodat we uw donatie op een juiste wijze kunnen
registreren. Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.vriendenvandebakenes.nl
Namens het bestuur van de Stichting wens ik u bijzonder fijne en gezellige
dagen toe met daarbij een voorspoedig en vooral gezond 2014!
Bas Eizema
Penningmeester Stichting Vrienden van de Bakenes
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Website nieuws door Dolf Hellwig en Hans van Eck; Twee mannen vertellen …..
Op onze website (www.vriendenvandebakenes.nl) vindt u alle informatie over de Stichting
Vrienden van de Bakenes: historische gegevens over dit oudste gebied van Haarlem, de
data van de jaarlijkse evenementen, foto’s, columns en nog veel meer. Momenteel wordt
de site aangepast en zult u ook filmpjes kunnen bekijken. Onder het thema ‘Twee mannen
vertellen in de herfst van hun leven over de Bakenessergracht en haar directe omgeving’
vertelt Hans van Eck (al meer dan 50 jaar bewoner aan de gracht) over zijn herinneringen.
Herinneringen aan de bewoners die hij in al die jaren zag komen, de geschiedenis van de
huizen die hij zag ‘veranderen’ of verdwijnen. En terwijl Hans vertelt, neem Dolf Hellwig
(columnist van de site en al 17 jaar bewoner van de gracht) video-opnames, voegt hier en
daar iets toe, stelt vragen. De eerste serie van deze opnames kunt u via de site direct
bekijken. Het zijn korte, ongeveer 5 minuten durende filmpjes en ze zijn gemaakt in de
periode van begin oktober tot medio november. Een tweede serie is in de maak. Mocht u
commentaar willen leveren op het vertelde en getoonde, dan stellen Hans en Dolf dat zeer
op prijs. Voor aanvullingen en correcties houden zij zich eveneens zeer aanbevolen. U kunt
uw reacties naar de site sturen.
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  Zaterdag 11 januari van 17.00 – 19.00 uur in de Bakenesserkerk

Neemt u een hapje en drankje mee? Wij zorgen voor de glühwein en een
gezellige omgeving om met elkaar te proosten op het nieuwe jaar!

Het overleg en de besluitvorming over de Bakenessergracht
Van de secretaris, Lex Hagenaars
1. Op 17 mei was er de uitspraak van de rechter: de gemeenteraad moet besluiten over de
kademuurrenovatie en daarmee samenhangend de bomen aan de gracht. Wij, de Vrienden
van de Bakenes, werkten met behulp van een gemeentelijk budget een alternatief uit dat
goedkoper, sneller klaar en zeker zo duurzaam was; bovendien met behoud van de prachtige
bomenrij. Het ambtelijk plan bleek tot overmaat van ellende ook nog flink uit het budget te
gaan lopen, dus nog weer duurder te worden. De keuze is eenvoudig zou je denken.
2. Op 21 november kwam de nieuwe wethouder, op voordracht van D´66 en de PvdA, met
een lumineus idee, zo leek het: het 'oude' renovatieplan van de gemeente maar dan met
meer zekerheid en veiligheid. De Vrienden van de Bakenes hebben dit voorstel onmiddellijk als
onuitvoerbaar afgewezen en zijn weer langs gegaan bij de verschillende fracties. Het bleek
dat de visie van de fracties niet of onvoldoende in het voorstel van de wethouder was terug te
vinden. Vanaf dat moment begint het debat opnieuw.
3. Daar komt nog bij dat er inmiddels ook grote onvrede is over het straatonderhoud: er
worden verkeerde stenen, felrode klinkers gebruikt terwijl 'onze' klinkers worden afgevoerd. Dit
terwijl ons expliciet de oude drielingen (zo heten die klinkers) waren beloofd. Onze mooie en
historische gracht is het waard. Dus ook dit onderwerp wordt vervolgd.
4. En dan is er nog de kwestie van het afschot: als dat niet goed wordt opgezet lopen we kans
dat onze kelders bij hevige regenval vollopen, omdat het water niet de gracht in loopt, wat
wel de bedoeling is ..... Ook op dit punt wordt het overleg met de gemeente voortgezet.
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Ontvangt u
onze
nieuwsbrief
al digitaal?
Wanneer u uw naam en
mailadres doorgeeft via
info@vriendenvandebak
enes.nl (o.v.v. digitale
nieuwsbrief) dan dragen
wij er zorg voor dat u via
de mail op de hoogte
gehouden wordt!
Wilt u ‘m liever in de
brievenbus ontvangen?
Laat het ons dan weten
en we blijven trouw
bezorgen!

FIJNE FEESTDAGEN!
Tijdens de kerstmarkt in
Haarlem vraagt de
kerstman aan een
meisje; “hoe heet jij?”
De kerstman krijgt
geen geen antwoord
alleen een boze blik.
De kerstman herhaalt
de vraag voor de
zekerheid. Tenslotte
zegt het meisje verontwaardigd: 'Dat heb ik
je vanmorgen op
school ook al verteld
en nu ben je het al
weer vergeten!'
Nieuwsbrief december 2013

Bla di blabla???
Wat nu: ...? Een blabla nieuws bericht? Zeker niet. Ik roep alle vrienden
van de Bakenes en buurtbewoners op voor zeker 2 belangrijke items. De
eerste is: kom alstublieft naar de jaarvergadering op 24 februari!! Op deze
bijeenkomst hoort u niet alleen wat er is gebeurt met de door ons allen
gestorte centjes, maar komen ook de ontwikkelingen van de Stichting
(doel en visie) en de activiteiten van de werkgroepen aan de orde.
Belangrijk om aan te horen, en wellicht aan te sluiten. Daarnaast is er op
deze avond ruimte voor initiatieven. Denk hierbij aan het succesvolle
rondje ‘Tapas Bakenesserbuurt’ . Dit is voor herhaling vatbaar. Wie neemt
het initiatief voor een herstart? Op deze avond(en) heb je niet alleen een
prettig avond met elkaar , maar leer je ook jouw buurtbewoners kennen.
Wat is er leuker dan dat?? Zo snijdt het mes dus absoluut aan twee
kanten. Maar we hebben inmiddels ook vernomen dat er mogelijkheden
worden aangeboden zoals een workshop etagères maken, (gerichte)
rondleidingen in onze, de Bakenmeester)buurt, vaartochten (algemeen
en op maat, d.w.z. themagericht), enzovoort. Heb u, buurtbewoner nog
andere activiteiten, thema’s toe te voegen? Heel graag? Nogmaals: kom
op onze jaarvergadering!!
In deze Nieuwsbrief staan ook andere, voor u en ons ook andere
belangrijke zaken ter discussie. Zo is bijvoorbeeld de update van onze
Nieuwsbrief via www. Vriendenvandebakenes.nl. belangrijk. Wij hopen
met de aanpassingen van onze site een betere aansluiting te hebben
met u, onze vrienden, bezoekers: u dus!! Wij hopen dat u de site
regelmatig bezoekt. Uw vragen en uw mening over onze site is voor ons
van groot belang.. Heel graag dus ontvangen wij uw eventuele
aanvullingen en / of toevoegingen.
Maar voor het zover is wens ik u, de vrienden van de Stichting Vrienden
van de Bakenes en alle buurtbewoners en sympathisanten hele prettige
Kerstdagen en een heel gelukkig 2014 toe. Proost!!! .
Carry Petri, voorzitter

“ ’T Bakenessertje” ;
Vraag en aanbod op
onze website!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Heeft u vervoer nodig, een hoge
ladder, een boormachine, een
hogedrukreiniger? Zoekt u iemand die
uw hond kan uitlaten, een
vakantieoppas voor uw kat? Wilt u
hulp bij het sjouwen van huisraad,
enz..? Heeft u zelf hulp of materiaal
aan te bieden? al dit vraag en
aanbod kunt in onze rubriek ‘T
Bakenessertje’ kwijt. Eenvoudig door
naar de website te gaan en bovenin
te kiezen voor “ ‘T Bakenssertje”. Het
wijst zich dan verder voor zich. Mocht u
er onverhoopt niet helemaal uit komen
stuur dan een mail naar :
info@vriendenvandebakenes.nl.

www.vriendenvandebakenes.nl

info@vriendenvandebakenes.nl

Fraai hekwerk rondom centrale boom op het
‘Vrouwepleintje’
Deze zomer werden we blij
verrast met een mooi zwart
hekwerk dat om een van de
twee grote bomen op het
pleintje naast de kerk werd
geplaatst. Het aanzien van
het pleintje is daarmee enorm
verbeterd. De gemeente
Haarlem heeft ons verzoek
uiteindelijk ingewilligd: met
dank!

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
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Motto: wie de Bakenes niet kent, die kent heel
Haarlem niet…..

Het is weer zover: Haarlem is voor de 10e keer het middelpunt voor
stripliefhebbers uit heel Nederland en zelfs van ver over de
landsgrenzen. De thema’s zijn ‘De Eerste Wereldoorlog’ met al zijn
indringende aspecten, en ‘De Nieuwe Garde’, namelijk de
hedendaagse striptekenaars. Bijzonder is dat de kick-off van de
stripdagen in onze Bakenesserkerk plaats gaat vinden. Als klap op de
vuurpijl wordt dan het laatste glas-in-loodraam onthuld, namelijk dat
van Joost Swarte. Ook vindt er in de kerk een debat plaats over de
literaire aspecten van de ‘grafische roman’, ofwel stripboek. Wanneer
precies en hoe laat onze Bakenesserkerk gastvrouw is voor de
stripdagen, wordt nog bekend gemaakt.
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Bestuur Stichting
Carry Petri - voorzitter
Lex Hagenaars - secretaris
Bas Eizema - financiën
Marianne Schade bestuurslid

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
2014” bij uw betaling te
vermelden zodat we uw
donatie op de juiste wijze
kunnen registreren.

www.vriendenvandebakenes.nl

Namens het
bestuur
FIJNE
FEESTDAGEN!

info@vriendenvandebakenes.nl

