Blijft u of
wordt u
Vriend van
onze
stichting?
Alle activiteiten van de
stichting zijn niet
mogelijk zonder uw
vriendschap en uw
jaarlijkse bijdrage.
Uw vriendschap voor
de stichting kunt u
kenbaar maken door
minimaal € 15,= per
vriend over te maken
op het IBAN nummer

Nieuwjaarsborrel zaterdag 9 januari om 16.00 uur in de
Bakenesserkerk. Heeft u de datum al in de agenda staan?
Nieuwe zeer betrokken vrienden van de Stichting!

Nieuw geopend aan de Bakenessergracht: restaurant NESTA. Voor lunch,
borrel, diner - maar ook voor recepties of partijen - bent u bij ons aan het
juiste adres. Wij werken voornamelijk met duurzame streekproducten met
als motto: uit eten moet een betaalbare en verantwoorde belevenis zijn.
Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen in ons restaurant.
Voor de Vrienden van de Bakenes heeft NESTA tevens een verrassende
lezersactie; vraag er gerust naar!
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- Heeft uw huis een schilder nodig ?
- Wilt u kwaliteit tegen een redelijke prijs?
Dan is hier uw antwoord: Schildersbedrijf Michiels
Voor een juiste prijsopgave, voor referenties uit uw (deze) buurt,
bel Jan: 06 - 54906558 !
Vrienden van de Bakenes ontvangen korting op hun offerte.

Deze nieuwsbrief is
uitgegeven door
Stichting Vrienden van
de Bakenes. Tekst,
redactie en opmaak
zijn zo zorgvuldig
mogelijk verzorgd door
Esther MaarsenNeumann & Bas
Eizema

Bakenesser Buurt Agenda 2016
Zaterdag 09-01
Dinsdag 08-03
Zondag 10-04
Zaterdag 18-06
Zaterdag 29 -10

Nieuwjaarsborrel, 16:00 uur Bakenesserkerk
Jaarvergadering, 20:00 uur Bakenesserkerk
Bakenesser Borrel & Brainstorm 16.00 uur
Bakenesser Buurt Buffet vanaf 16:00 uur
Hap & Stap vanaf 17:00 uur

Volg onze website, Facebook en uw mail voor meer informatie
en details!

Beste Haarlemmers, Beste Bakenessers en Beste Vrienden van de Stichting
“Vrienden van de Bakenes” van jong tot meer “ervaren” in het leven!
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar. De eerste twee nieuwsbrieven waren alleen digitaal en
deze laatste nieuwsbrief van het jaar zowel digitaal (geeft u uw mailadres aan ons door?) als in de
brievenbus. Een jaar met mooie en succesvolle evenementen, acties en oproepen aan, voor en door de
buurtbewoners. Denk o.a. de nieuwjaarsborrel, rondje Bakenes, het Buurt buffet en de Bakenesser
Hap & Stap. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de agenda voor 2016!
Tevens hartelijk welkom aan twee nieuwe “speciale” vrienden van de Stichting: Restaurant NESTA
aan de Bakenessergracht en schildersbedrijf Michiels. Zijn hebben zich dit komende jaar verbonden
aan de stichting door een zeer vriendschappelijke bijdrage aan de stichting te doen en ook een geste
naar onze vrienden van de Stichting. Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer informatie.
Graag doen we een oproep aan u voor 2016 om mee te denken: Wat moeten wij als stichting doen om

het brede publiek van onze buurt nog meer te bereiken en te betrekken bij onze activiteiten? Geef uw
suggesties en tips aan ons door via onze website of per mail vriendenvandebakenes@gmail.com
Namens het bestuur: fijne feestdagen en vooral een mooi en gezond 2016!!

Bas Eizema, penningmeester

Sanering Bakenesserbuurt
Vlak voor de zomervakantie werden de bewoners van de Bakenes
geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om een sanering
door te voeren ter hoogte van de Nauwe Appelaarsteeg, Vrouwestraat
en Bakenessergracht. Onze oproep om naar een bijeenkomst van de
gemeente te gaan en zienswijzen met vragen in te dienen, werd
massaal gehoor gegeven. Inmiddels is een groep bewoners met de
gemeente goed in gesprek gegaan over de sanering. Zodra er concrete
plannen bestaan over de wijze van sanering, zullen wij u uiteraard op
de hoogte brengen.

De Kademuurrenovatie van de Bakenessergracht
Begin van het jaar nam de gemeenteraad een motie in ons voordeel aan, waarmee het door de
deskundige ABT uitgewerkt alternatief voor kademuurrenovatie op eenzelfde niveau uitgewerkt kon
worden dan de gemeentelijke L-muur variant. Wij zijn dit traject samen met de gemeente ingegaan,
hebben een onderzoeksbureau geselecteerd en 4 onderzoeksfasen gedefinieerd. Uit de eerste fase
bleek dat ons alternatief haalbaar is. In de tweede fase werden een tweetal proefsleuven gegraven om
te kademuur vanaf de landzijde te inspecteren. Tot verbazing van iedereen bleek de kade op houten
palen gefundeerd te zijn, een bevinding die niet alleen consequenties voor ons alternatief, maar ook
voor het gemeentelijke plan heeft. De gevolgen zijn in beide plannen beheersbaar, zodat we het derde
onderzoek naar de bomen hebben laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de bomen een goede conditie
hebben, maar dat de negatieve invloed van de werkzaamheden op de lange termijn moeilijk te
voorspellen is. Thans zijn wij toe aan de vierde fase van het onderzoek, waarbij de begroting van beide
plannen centraal staat.
Het gehele project is in rustiger vaarwater terecht gekomen, nu wij in goed overleg met de gemeente
tot een gedegen oplossing proberen te komen. Er thans ook een onderzoek gedaan naar de bomen
aan de even kant van de Bakenessergracht, zodat duidelijk wordt waarom deze bomen geen van allen
goed zijn uitgegroeid. Wij hopen u in de eerste nieuwsbrief van 2016 verder inhoudelijk te kunnen
informeren.
Werkgroep Kademuur

Staat van onderhoud Bakenessertoren
Het zal u ook zijn opgevallen dat “onze”
Bakenessertoren in een zeer matige staat van
onderhoud verkeerd. Inmiddels zijn een aantal lampen
vervangen, maar dat is helaas ook alles. De gemeente
liet weten onze Bakenessertoren in 2016/2017 van een
grote onderhoudsbeurt te voorzien. Hierbij worden dan
ook de uurwerken meegenomen.

Overige nieuws namens het bestuur v/d stichting Vrienden van de Bakenes
1. Het bestuur is samen met Martin Busker en Stadsherstel druk bezig om het naambord van de
grote sponsoren van het laatste Glas in lood raam in de Bakenesserkerk te realiseren. Helaas
kunnen wij u nog geen concrete datum noemen, waarop het naambord gereeds zal zijn. Wij
hopen u hier zeer binnenkort over te kunnen berichten.
2. De Stichting heeft een eigen flyer. Deze ligt in de Bakenesserkerk en het Teylertje. Wilt u uw
nieuwe buren attenderen op de Stichting Vrienden van de Bakenes en de flyer?
3. Bereikbaarheid Stichting via e-mails bestuur@vriendenvandebakenes.nl en
info@vriendenvandebakenes.nl blijkt al geruimde tijd onmogelijk te zijn, omdat de e-mails niet
doorkomen. Ons groot excuus hiervoor. Dit technische probleem is inmiddels verholpen. Ons
grote EXCUUS!!!
4. Lief & Leed potje. De Stichting kent een Lief & Leed potje. Bij geboorte, huwelijk en overlijden
van vrienden van de stichting zullen wij vanuit de Stichting en dus de buurt van ons laten
horen. Wilt u zo vriendelijk zij ons per mail op de hoogte te brengen of ons persoonlijk
benaderen?
5. Muziek van de Bakenesser toren; Bent u ook altijd zo benieuwd naar de liederen die
gedurende de uren van de dag te horen zijn vanuit de Bakenesser toren? Vanaf volgend jaar
zullen we op onze website vertellen om welke liederen het gaat. Ook de periodieke wijzigingen
van deze liederen zullen wij bijhouden op de website.
Mocht u een verzoeknummer willen horen op de wekelijkse live bespelingen op vrijdag dan kunt
u dat doorgeven aan Rien Donkersloot via zijn website (www.riendonkersloot.nl).
6. Bakenesser Bikkel; Over een half jaar reiken wij tijdens ons zomerfeest wederom de
Bakenesser Bikkel uit. Even ter herinnering, de bedoeling is dat deze wisselbeker aan een
Persoon/Groep/Instelling wordt uitgereikt vanwege een opvallende bijdrage aan de buurt. Heeft
u suggesties? Laat het ons weten.
Wij zullen een short list opstellen en u in de eerste Nieuwsbrief van 2016 verder
informeren hoe u kunt stemmen.

Rondje Bakenes / Werkgroep buurtcultuur
De huidige werkgroep leden hebben dit najaar helaas te kennen gegeven met de organisatie te willen
stoppen. Wij danken hen hartelijk voor hun werkzaamheden en enorme creatieve inzet van de
afgelopen jaren.
Nu het Rondje Bakenes een kenmerkend Rondje voor de Bakenesserbuurt is, waar ook veel mensen
uit andere Haarlemse buurten en daarbuiten naar uitkijken, zouden wij het jammer vinden dat dit
bijzondere evenement gaat verdwijnen. In 2016 slaan we daarom een jaartje over om het jaar erop
weer met nieuwe energie en input door te kunnen. Het bestuur doet daarom een dringende oproep
aan allen die in de toekomst willen bijdragen aan een gezellig Rondje Bakenes (of een variant ervan).
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste groep mensen die nieuwe “Schwung” aan het Rondje Bakenes
wil geven en ons met de organisatie de komende jaren wil helpen. Wie doet mee? Mail ons op
vriendenvandebakenes@gmail.com ! Vele handen maken licht werk……

