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04.  Ongewenst bezoek 

  In oktober werd de buurt opgeschrikt door inbraakpogingen.  

Wat kun je zelf doen om het inbrekers moeilijker te maken? 

06. Politie in Bosch & Vaart 

  Van 1920 tot 1967 was er een politiepost in de 

Boekenrodestraat 9. Hans van der Straaten duikt in de 

geschiedenis van deze unieke politiepost. 

08. Balans, kracht en buitengym

  Wat bezielt 60-plussers om in weer en wind buiten te gaan 

sporten. Maaike le Grand, zelf fanatiek deelnemer, onthult  

het geheim. 

10.  Buurtgenoten: de PlekK 

  De PlekK, dé plek voor onze buurt! Maaike le Grand ging 

op bezoek in het restaurant en sprak er met enthousiaste 

buurtgenoten Onno Kaagman en Dave Flora. 

12.   Beter een goede buur. . .   
Bewonersinitiatieven in Haarlem

  Er zijn tal van initiatieven in Haarlem die bijdragen aan het 

socialer maken van straat, buurt of stad. We zetten er een 

aantal op een rijtje.  

13. Bericht uit de Heemtuin Eindenhout 

  Titi des Bouvrie neemt ons mee naar de Heemtuin in  

de herfst (die meer op zomer lijkt) en laat ons zien wat er 

groeit en bloeit.  

15. De Groene Kroon

  De Groene Kroon blikt terug op de themabijeenkomst 

‘Duurzaam de winter in!’ en staat stil bij de afspraken met 

de gemeente voor de komende jaren. 

15. Gezocht schrijf- en organisatietalent

 We kunnen jouw hulp bij de Kroniek goed gebruiken!

17.  Nieuwjaarsborrel & Kerstzingen

  Oude tradities in ere hersteld; de winterse evenementen van 

Bosch & Vaart zijn na twee jaar weer terug van weggeweest. 

18.  Van de Wijkraad

  De wijkraad praat je bij over veiligheid in de wijk, inspraak 

en de rol van de wijkraad en rattenoverlast.

20.  Kinderpagina

  Speciaal voor jou de leukste nieuwtjes in de brievenbus,  

een recept en een goeie mop van Marius. 

Scan de QR-code  
voor de website
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Wijkraad

Beste allen,
Ivo Bruijn
voorzitter

Afgelopen week is na een lange Indian 
Summer toch echt het najaar begonnen. 
We hebben de afgelopen weken nog 
mogen nagenieten van een paar hele mooie 
dagen, maar dit heeft nu waarschijnlijk 
echt plaatsgemaakt voor regen en koudere 
temperaturen. 

De afgelopen periode hebben wij als wijkraad 
niet stilgezeten. Zo kun je verderop in 
deze Kroniek lezen dat wij een zienswijze 
hebben ingediend bij de gemeente naar 
aanleiding van de plannen in Zuid-West 
(gebied Stephensonstraat) en de daarmee 
gepaarde verkeersbewegingen. Daarnaast 
heeft er een evaluatie van het Wijkcontract 
plaatsgevonden en zijn er vervolgafspraken 
gepland hiervoor specifiek ten aanzien van de 
Groene Kroon. Verder hebben we opnieuw 
aandacht gevraagd voor de WhatsApp 
buurtpreventie app (meld je aan!). Dit is naast 
de onze bekende straatapps een belangrijk 
communicatiemiddel voor de veiligheid 
in onze wijk. Helaas zijn we namelijk weer 
opgeschrikt door inbraakpogingen. Het is 
goed te merken dat we met z’n allen hier alert 
op zijn en de beroemde truc met het “stokje 
tussen de deur” aan elkaar laten weten. 

Op 17 september vond een fantastisch 
Einde Zomer Feest plaats. Het was in de 
week ervoor nog even spannend of het wel 
door kon gaan. De weersverwachting zag er 
helaas niet goed uit voor die zaterdag. Na 
een marathonvergadering van de commissie 
kwam het hoge woord eruit: “It giet aon”. De 
organisatie had een plek op het Oranjeplein 
zo ingericht dat bij een tijdelijke bui iedereen 

even kon schuilen in één van de partytenten 
en ondertussen kon kijken naar een heuse 
catwalk. Het zijn toch deze bijeenkomsten die 
onze wijk zo uniek maken.

De komende periode gaan we langzaam 
richting het einde van dit jaar. Waar we 
2022 nog begonnen met een laatste staartje 
van de verschillende lockdowns van de 
afgelopen jaren hebben we met z’n allen 
de draad weer opgepakt en konden onze 
tradities weer worden gevierd (Koningsdag, 
Cultuur Festival etc.). Ervan uitgaande dat de 
gevreesde najaarsgolf meevalt kunnen we op 
24 december dit jaar ook traditioneel afsluiten 
met het Kerstzingen.

Onlangs is bekend geworden dat Haarlem 
een van de gemeenten in Nederland is die 
een vuurwerkverbod heeft afgekondigd voor 
Oudejaarsavond. Oud en Nieuw zal dus 
waarschijnlijk net zo ‘stil’ zijn als de afgelopen 
jaren, met dit grote verschil dat we elkaar 
natuurlijk weer op straat kunnen ontmoeten 
om het nieuwe jaar mooi te starten. Mochten 
we elkaar dan niet treffen dan is er uiteraard 
op 15 januari de Nieuwjaarsborrel bij de 
PlekK. Wij hopen velen van jullie daar te zien 
en neem vooral ook de kinderen mee want er  
is oppas.

Ivo
Voorzitter wijkraad Bosch & Vaart
ivo.bruijn@boschenvaart.nl

Agenda

Houd de website boschenvaart.nl  
in de gaten.  

Volg de wijkraad op twitter: 

  @boschenvaart. 

Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief 

(op de homepage van de website). Zo ben je 

altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes 

in Bosch & Vaart en mis je niks!

Oh ja, we hebben ook nog een ouderwets 

informatiebord op het Oranjeplein.

Zaterdag 24 december om middernacht 
Kerstzingen
Oranjeplein

Zondag 15 januari 16.00 – 19.00 uur
Nieuwjaarsborrel 
Restaurant de PlekK

Dinsdag 31 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst De Groene Kroon
De aula van Lyceum Sancta Maria

Zondag 19 maart 16.30 - 18.00 uur
Jaarvergadering Wijkraad Bosch & Vaart 
Restaurant de PlekK

Donderdag 27 april 
Koningsdag 
Op en rond het Oranjeplein

Zondag 18 juni (let op gewijzigde datum) 
Cultuur Festival 

Zaterdag 5 september 16.00 – 22.00 uur
Eindezomerfeest 
Oranjeplein

Actuele informatie
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Regelmatig worden wij 
in onze wijk opgeschrikt 
door een inbraak: begin 
oktober nog in de Bosch 
en Hovenstraat waarbij 
de inbrekers gelukkig 
op tijd ontdekt werden. 
Ondanks het feit dat de 
politie binnen vijf minuten 
na een telefoontje op de 
stoep stond met twee 
politiehonden, hebben ze 
de inbrekers niet kunnen 
pakken. Wel is in de 
Haarlemmerhout een tas 
met inbraakgereedschap 
aangetroffen en zijn er 
DNA-sporen gevonden op 
de deur van de woning. 

Ongewenst bezoek….

In het geval van de poging tot 
woninginbraak in de Bosch en 
Hovenstraat, kunnen we een aantal zaken 
vaststellen. Twee dagen voor de poging 
tot woninginbraak werd er een houtje 
aangetroffen tussen de deurpost en de 
deur. Op de dag zelf kwamen twee mannen 
in de middag poolshoogte nemen door 
langzaam langs te rijden, observeerden zij 
de woning. ’s Avonds rond kwart over 11 
hebben zij aangebeld bij de desbetreffende 
woning en zag de buurvrouw hen aan 
de overkant van de straat kijken of 
iemand reageerde. Toen ze dit zag, heeft 

Foto’s: Riksta Dorhout
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zij de politie gebeld. ’s Nachts na twee 
uur hoorde zij vreemde geluiden in het 
buurhuis. Zij ging naar beneden en zag zij 
dat er twee onbekende mannen bij de deur 
met het slot bezig waren. Meteen heeft zij 
de politie weer gebeld, maar waarschijnlijk 
hebben de inbrekers dit gehoord en konden 
ze de benen nemen. 

Hoe kunnen wij proberen de 
inbrekers het zo lastig mogelijk 
te maken? 
Allereerst zijn bepaalde sloten makkelijker 
te kraken dan andere. (foto’s). Sloten met 

het SKG-keurmerk zijn moeilijker te kraken 
door inbrekers. Hierin zit een los metalen 
plaatje dat voorkomt dat de cilinder uit 
het slot getrokken kan worden. Raadzaam 
is ook om een tweede slot in de voordeur 
te plaatsen, bijvoorbeeld een steekslot 
zoals afgebeeld. Laat je vooral goed 
voorlichten door een slotenmaker die SKG-
sloten levert en monteert. Je vindt deze 
slotenmakers op de site van de politie. 

Binnen de buurt hebben wij een 
buurtpreventie whatsapp groep waarvoor  
je je kunt aanmelden.
Zie verderop in deze Kroniek hoe dit werkt. 

Nog 4 tips: 
•   Draai ’s nachts en als je het huis verlaat, 

altijd de deur op slot
•   Licht je buren in wanneer je weg bent
•   Laat lampen branden
•   Post geen foto’s en dergelijke op social 

media tijdens je vakantie wanneer via je 
account je woonadres te achterhalen is

Riksta Dorhout
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Politie in Bosch & Vaart
Het gebouw kwam in 1913 gereed. De 
begane grond is ontworpen als politiepost 
met aan de achterkant een zaal die als 
verenigingsruimte kon worden verhuurd. 
Deze ruimte werd ook vele jaren als 
stemlokaal gebruikt. Op de eerste verdieping 
kwam een dienstwoning voor de politieagent.  
De politieman  
J. Visser heeft hier tientallen jaren gewoond.  
Deze politiehulppost was nodig omdat het 
politiebureau in de Raadhuisstraat zich op 
te grote afstand van Bosch & Vaart bevond. 
In 1920 poseerden alle Heemsteedse 
politiemannen voor de politiehulppost in de 
Boekenrodestraat. Op deze foto is te zien dat 
de ruimte tussen Boekenrodestraat 7 en 9 
is overkapt, waarschijnlijk om de motor met 
zijspan te stallen die zo trots wordt geshowd.

Toen in 1927 het Bosch & Vaartkwartier bij de 
Gemeente Haarlem werd gevoegd bleef toch 
nog lange tijd de politiepost gehandhaafd. 
Pas in 1967 werd de politiepost opgeheven en 
werd het gebouw in gebruik genomen door 
de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. 
In 2008 verliet deze vereniging het gebouw 
en werd het als een woning verkocht. De 
tweede gevelsteen in de voorgevel van 
Boekenrodestraat 9 herinnert aan deze 
periode als verenigingsgebouw van de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

Hans van der Straaten

Er is nog maar één stoffelijke 
herinnering in het Bosch 
& Vaartkwartier aan de tijd 
dat dit stadskwartier tot 
de gemeente Heemstede 
behoorde. In de woning in 
de Boekenrodestraat 9 
bevindt zich boven het 
raam een gevelsteen waarin, 
weliswaar met enige moeite, 
het wapen van de gemeente 
Heemstede is te herkennen. 

Boekenrodestraat 9 is dan ook niet zomaar 
een woning maar een gebouw dat in 1913 
in opdracht van de gemeente Heemstede 
is gebouwd. Twintig jaar lang, van 1900 
tot 1920, werd er in de buurt voortdurend 

gebouwd. Kavel voor kavel. Er werd 
geklaagd dat overal stenen voor nieuw 
te bouwen huizen op de stoepen werden 
opgeslagen en dat onbebouwde terreinen als 
vuilnisstortplaatsen fungeerden. 

Op 5 mei 1911 schreef J.C. Vunderink, bewoner 
van de Boekenrodestraat 7 een brief aan het 
gemeentebestuur met de klacht dat iedereen 
op het braakliggend terrein naast zijn huis 
afval en puin stortte. Naar hij 
had vernomen was dit terrein 
eigendom van de gemeente, 
vandaar dat hij van de gemeente 
maatregelen verlangde. De 
burgemeester liet weten dat 
het onmogelijk was de wijk 
voortdurend politietoezicht te 
geven, maar wel toonde hij zich 
bereid het perceel af te rasteren. 
In 1912 nam de gemeente 
Heemstede eindelijk het besluit 
tot de bouw van de dienstwoning 
aan de Boekenrodestraat 9. 
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balans-, spierkracht- en conditieoefeningen 
doet of een spel met na afloop een cooling 
down met veel aandacht voor de ademhaling 
en ieders individuele makke of voorkeur.
Caja: “As je ouder wordt, neemt je 
conditie en balans af, net als de cognitieve 
coördinatie. Maar als je dit blijft trainen kun 
je veel langer met zelfvertrouwen blijven 
fietsen, je in het verkeer begeven, lopen en je 
normale leven voortzetten.”

Buiten bewegen is de sleutel
Caja: ”Ik vind het heel belangrijk dat mensen 
zich bewust worden van hun lichaam en 
de natuur om hen heen. Ik heb vroeger 
voor het bedrijfsleven gewerkt en wilde een 
andere kant op. Eenzaamheid is niet op te 
lossen als je binnen vier muren blijft. Maar 
als je naar buiten gaat en lopend met elkaar 
praat, gebeurt er veel meer, zowel in je lijf 

Wat bezielt 60-plussers om 
in de wintermaanden op 
te staan, hun sportkleding 
aan te doen en om 9 of 10 
uur aan te treden op de 
sportvelden van Alliance 
of GeelWit (beide op 
korte fietsafstand)?  Een 
groeiende groep waaronder 
ikzelf is regelmatig twee 
keer per week buiten op het 
veld te vinden. Ook als het 
mistig is en koud. Zelfs als 
het motregent. Wat is het 
geheim?

Gevolgen van corona
Ruim twee jaar geleden begon corona rond 
te waren. Fysiotherapeuten in Haarlem 
staken de koppen bij elkaar om een antwoord 
te vinden op de vaak enorme fysieke 
achteruitgang van coronapatiënten. Op 
initiatief van SportSupport, SV Alliance’22 
en fysiotherapiepraktijk Vitaal Haarlem 
ontstond de buitensport voor 60-plussers. 
Zodat mensen op hogere leeftijd blijven 
bewegen, voor hun gezondheid en om te 
zorgen voor verbinding en gezelligheid.

Werken aan conditie
Caja van Ginkel is bewegingscoach voor 
senioren, en geeft drie keer in de week 
trainingen, die iedereen op zijn of haar eigen 
niveau en tempo kan uitvoeren. De les begint 
met een warming-up, daarna volgt vaak 
een circuitje waarin je in tweetallen allerlei 

Balans, kracht en buitengym

foto: Chris Hoefsmit
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als in de geest. Dan komen de oplossingen 
boven drijven. In het antieke Rome werden 
examens ook buiten wandelend afgenomen. 
De combinatie van beweging, buiten zijn 
en andere mensen ontmoeten is, denk 
ik de sleutel. Ik vind verbinding heel erg 
belangrijk. Vroeger sprak je veel vaker met 
de mensen die in je straat of buurt woonden. 
Dat is teloorgegaan. De eenzaamheid is 
toegenomen.”

Vier keer per jaar probeert ze iets extra’s 
te organiseren waardoor de deelnemers 
volop gelegenheid hebben elkaar beter te 
leren kennen. Zoals een fietstocht of een 
wandeling door het nabij gelegen Elswout, 
met na afloop een zelfgemaakte kop soep.
Bijzonder succesvol was de buitengymles 
samen met 3havo/vwo van het ECL. 
Gymdocent Yvonne hoorde van ouders dat 
hun kinderen die normaal nooit wat vertellen 
over hun schooldag nu enthousiast vertelden 
over de gymles met 60-plussers,. Ik hoorde 
zelfs een meisje zeggen: “daar wil ik mijn 
stage doen!”

Scan de QR-code 
voor de website  
www.vitaalhaarlem.nl

Lol en gein
Caja: “Iedereen heeft een eigen verhaal, 
de een heeft een nieuwe knie, de ander 
hartproblemen. Daarom focussen we hier op 
wat wel kan.” De aanwezigheid van anderen 
stimuleert iedereen om binnen de eigen 
mogelijkheden te bewegen en zich in te 
spannen. Deelnemers hebben vaak plezier 
in de zeer gevarieerde oefeningen en het 
belangrijkste: iedereen voelt zich na verloop 
van tijd fitter en vrolijker. De koffie voor een 
euro nodigt ook uit tot nakletsen.

De instap is heel laagdrempelig: draai een 
eerste keer gratis mee om te zien of het wat 
voor je is. De volgende twee lessen kosten 5 
euro contant te voldoen. En als je dan besluit 
mee te doen kun je een abonnement naar 
keuze nemen.

Een ander leuk detail is dat iedere 
deelnemer favoriete muzieknummers 
kan opgeven bij Caja, die de hele lijst 
meeneemt naar het veld. Bewegen op je zelf 
ingebrachte favoriete nummer is zo mogelijk 
nog stimulerender.

Kijk op de website www.vitaalhaarlem.nl 
voor de details of stuur een mail naar  
info@vitaalhaarlem.nl. De lessen zijn op 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend en 
meestal zijn er ongeveer evenveel mannen 
als vrouwen.

Maaike le Grand

foto: Chris Hoefsmit

Caja van Ginkel
foto: Chris Hoefsmit
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Dave Flora en Onno Kaagman van de PlekK, dé plek voor onze buurt! 
foto: Chris Hoefsmit
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Buurtgenoten:
Onno Kaagman en Dave Flora van de PlekK
Op een van de laatste zeldzaam zachte 
oktoberdagen spreek ik Onno Kaagman 
en Dave Flora op het terras van ons 
buurtrestaurant de PlekK.
Beiden hebben een sterke band met de 
buurt, zijn er opgegroeid.
Dave: “Ons speelterrein was de Hout, waar 
we elke pauze voetbalden. De oma van 
mijn oudste dochter, die bijna twintig jaar 
mijn schoonmoeder was, woonde hier in de 
straat, we hebben vele jaren Kerst gevierd  
in haar huis.”
Onno: “Wij woonden vroeger in de 
Vredenhofstraat, nu op het Oranjeplein, 
onze kinderen gingen er naar school, ze 
hebben alle drie in voormalig restaurant 
Hout gewerkt als afwasser, ober noem maar 
op. Wij waren vaste klant in Hout, en toen 
dat moest sluiten hebben we de koppen 
bij elkaar gestoken om dat te verhinderen. 
Toen de gelegenheid voorbijkwam om in de 
PlekK te investeren, samen met mijn vrouw 
Inge en later ook Arnaud Booij, konden we 
die kans niet voorbij laten gaan. Inge heeft 
zich zeer met de inrichting beziggehouden. 
En met Dave hebben we de enthousiaste 
ondernemer gevonden om het restaurant  
te behouden voor de buurt. Het is heel  
leuk om op de achtergrond dingen mogelijk 
te maken.”

Opbouw na corona
Enthousiast is Dave zeker, hij struikelt bijna 
over zijn woorden. “We wilden dat de PlekK 
een functie heeft in de wijk, dat je er even 
een kop koffie neemt nadat je de hond hebt 
uitgelaten, dat je er een vergadering kunt 
houden. Met na afloop een brunch en een 
wandeling door de Hout. Dat je er afspreekt 
voor een borrel of een verjaardagsfeestje 
viert. Ik heb gezelligheid nodig, dat is 
waarom ik stapelgek ben op horeca. Ik 
ben meer horecaman dan ondernemer, 
daarom is het fijn dat er twee heren zijn die 
de ondernemerskant steunen, die cijfers 
kunnen lezen.

We openden november 2019, en toen kwam 
corona. We hebben vier lock downs gehad, 
en sinds het voorjaar zijn we de boel weer 
aan het opbouwen. We hebben een redelijke 
zomer gehad, de inrichting is veranderd 
qua uitstraling, er is een nieuw keukenteam, 
het gaat allemaal met kleine stapjes. Het is 
ook fijn dat we de buurt met zijn behoeftes 
steeds beter leren kennen. Het is allemaal in 
opbouw. Er is een enorm tekort aan personeel 
in de horeca. Maar gelukkig krijg ik heel 
veel aanmeldingen van scholieren die een 
bijbaantje zoeken. Het is leuk om te zien 
hoe ze kunnen groeien in het vak als je ze 
enthousiasmeert. Er hebben zich nu ook jonge 
jongens aangemeld om in de keuken 
te werken. Bordjes mooi opmaken.
Je leert zoveel als je in de horeca werkt: 
met klanten omgaan, gasten ontvangen, de 
omgeving schoon en netjes houden, afwassen, 
opruimen, je leert dat alles erbij hoort.”

Happy hour?
Nee, dat gaat Dave niet doen. “Ik wil niet 
inspelen op het stimuleren van te veel 
alcoholgebruik, daar zit ik niet op te wachten. 
Als vader wil ik dat niet stimuleren. Ik check 
wel eens een ID, hoe oud ben je? Rokers 
verzoek ik ook om op de hoek bij de rookpaal 
te gaan staan en niet op het terras te roken.
Ik wil gezelligheid, het leven is ook een feestje. 
Dan moet het voor iedereen prettig zijn om 
hier te zitten.
Ik zie er ontzettend naar uit om weer met 
Kerst open te zijn. Denk je eens in: twee jaar 
lang waren we dicht met Kerst! We hebben 
een heel goede kok, Marco Coppens. Hij 
maakt prachtige gerechten, mensen komen er 
speciaal voor terug.”

Volg je passie
Onno vertelt dat hij samen met zijn vrouw Inge 
20 jaar geleden in de medisch farmaceutische 
educatie- en communicatiebranche is gestapt 
en dat ze een bedrijf hebben opgebouwd 
dat zij in 2021 aan een Amerikaans bedrijf 

hebben verkocht. Waarin Onno nog steeds 
een belangrijke rol heeft. Ondernemen is 
zijn lust en zijn leven. Zij hebben dan ook 
het plan om in de PlekK in de toekomst ook 
een ondernemersborrel te organiseren. “Er 
zitten ongelooflijk veel ondernemers in deze 
buurt, in allerlei verschillende branches”. 
Hoe je een goede ondernemer wordt? Onno: 
“Doe dingen waar je goed in bent. Volg je 
passie, wacht niet af, doe het zelf. Je moet wel 
risico’s durven nemen. Toen we met de PlekK 
begonnen zeiden velen: doe het niet, er zit 
geen loop in.”

Een warm thuis
Dave: “Ik denk niet alleen aan een 
netwerkborrel. Ik zou ook bijeenkomsten 
willen organiseren rond het thema wijn. Daar 
kan ik uren over praten. We denken aan 
avonden met livemuziek. Ik wil dat de PlekK 
een warm thuis wordt voor iedereen in de 
buurt. Er komt een nieuwsbrief, vier keer per 
jaar. We zijn nu het e-mailbestand aan het 
uitbreiden. En natuurlijk stellen we graag ons 
huis open voor de (jaar)vergaderingen van 
de wijkraad en de nieuwjaarsborrel. Als er 
weer organisatoren gevonden worden voor 
de koffie met een praatje zijn ze bij de PlekK 
van harte welkom. Ik streef ernaar van 11.00 
tot 11.00 open te zijn, in het verleden hebben 
we wel eens nee moeten verkopen door 
personeelstekorten, maar dat komt gelukkig 
steeds minder voor.” 

Eeuwenoude traditie
Al eeuwenlang hebben er op deze plek, op 
de oudste doorgaande weg van Haarlem 
naar Leiden, aan de rand van de Hout 
uitspanningen bestaan waar de Haarlemse 
burgers na een flinke wandeling door het 
groen de innerlijke mens weer konden 
versterken met een goed glas en met aandacht 
bereid voedsel. Met de komst van de PlekK is 
deze eeuwenoude traditie weer veiliggesteld.

Maaike le Grand
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Voel jij je betrokken bij je 
buren? Wil je graag een 
steentje bijdragen aan 
het socialer maken van je 
straat, buurt of stad? Er zijn 
meerdere mogelijkheden 
in Haarlem en dus ook in 
jouw eigen buurt. Zo kun 
je je aansluiten bij BUUV 
Haarlem, Burennetwerk 
Haarlem of de Lief & 
Leedstraten.

Bewonersinitiatieven in Haarlem
Beter een goede buur….

Neem een kijkje op Burennetwerk of stuur 
een mail naar kwissenburg@haarlemeffect.nl 

www.burennetwerkhaarlem.nl

Lief en Leedstraten
De Lief en Leedstraten zijn een initiatief van 
Dock Haarlem & Haarlem Effect. Per straat 
is er een bepaald budget beschikbaar dat 
ingezet kan worden om de sociale cohesie 
in de straat te vergroten. De gangmaker (zo 
heet de vrijwilliger van de Lief en Leedstraat) 
van de straat kan bijvoorbeeld bij een 
geboorte of bij verlies van een dierbare een 
cadeautje geven aan de buren of een nieuwe 
buur met een presentje verwelkomen in 
de straat. Wil je meer weten of gangmaker 
worden? Kijk op de website of stuur een mail 
naar kwissenburg@haarlemeffect.nl.

www.dock.nl/aanbod/lief-en-leedstraten/BUUV Haarlem
BUUV Haarlem is hét bewonersplatform 
waar Haarlemmers elkaar gratis helpen met 
klussen en contact. BUUV is voor nieuwe 
Haarlemmers, actieve jongeren, tuinhelden 
zonder tuin, koffieleuten, oppasmoeders, 
kletskousen, klushelden, sportmaatjes, 
kooktalenten, theaterliefhebbers, 
huiswerkhulpen en creatievelingen. Vraag 
en aanbod bij BUUV varieert van klussen 
in huis tot samen naar een concert. Van 
iemands hond uitlaten tot het schilderen 
van een tuinhek. Van samen koffiedrinken 
tot helpen met huiswerk. En eigenlijk alles 
wat daartussen zit. Wil je iets voor een 
ander doen of heb je hulp nodig? Plaats 
je vraag en/of aanbod op de website van 
BUUV. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met BUUV, op werkdagen via 
023-5300 500 en per e-mail:  
info@haarlem.buuv.nu. 

www.haarlem.buuv.nu

Burennetwerk Haarlem
Via Burennetwerk houden ‘buurtverbinders’ 
contact met de bewoners van een 
straat of buurt. Is er iemand mogelijk 
eenzaam of gaan bij een bepaalde 
buurvrouw de gordijnen niet meer open? 
De buurtverbinder gaat even langs om 
een praatje te maken en te bespreken 
of er wellicht hulp nodig is. Voor de 
buurtverbinders bestaat de mogelijkheid 
om workshops te volgen die helpen bij 
het uitvoeren van hun werk. Burennetwerk 
werkt samen met de Vrijwilligersacademie 
van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & 
omgeving (VWC) en biedt verschillende 
trainingen aan die de Buurtverbinders 
kunnen volgen. Bijvoorbeeld de workshop 
‘Non-verbale communicatie’ of ‘Grenzen 
stellen’. Sinds januari 2021 werkt 
Burennetwerk samen met het VWC en 
BUUV Haarlem. Nieuwsgierig geworden? 
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Bericht uit de Heemtuin Eindenhout.

Gewone beurszwam. Foto: Titi des Bouvrie

Rozenbottels. Foto: Titi des Bouvrie

In de heemtuin bloeit de dotter opnieuw of 
nog altijd, dat is niet duidelijk. De watermunt 
bloeit lila, tweekleurige viooltjes, roze 
kaasjeskruid, koekoeksbloemen en een 
prachtige gele toorts… het zijn feestelijke 
accenten tussen de dorre strootjes. De 
kaardenbol heeft zich goed uitgezaaid 
dus dat belooft een feest te worden voor 
hommels en bijen als de planten gaan 
bloeien. Wel is de kaardenbol tweejarig dus 
we zullen een jaar geduld moeten hebben.

Er is ook een maar. Heel veel planten die 
we kochten en plantten zijn niet meer 
opgekomen. De grond is te rijk en het 
gras te overheersend. ‘s Winters staat tot 
overmaat van ramp nog een gedeelte van 
het bloemenvak onder water. 

Het gras heeft eigenlijk van ons gewonnen. 
Maar we slaan terug door het hele grasveld 
te rooien tot en met het uitspitten van het 
kweekgras. Het is een zware klus omdat 
de grond uit klei bestaat. Om de grond 
te verbeteren, gaan we een laag zand 
aanbrengen en dat doormengen met de klei. 
Alles in de hoop om daar weer planten te 
laten bloeien voor de vlinders en de bijen.

Gelukkig zorgen de rozen met hun mooie 
bottels nu voor herfstsfeer. 

Voor de verschillende paddenstoelen 
is het heel goed weer: zon en af en toe 
vochtig. Ze staan langs het snipperpad 
in de houtschilfers en dan opeens zijn ze 
gesmolten, zwart en verdwenen. Maar dan 
verschijnen er als het niet ’s nachts te koud 
wordt weer nieuwe en andere.

De regenvijver wordt een dezer dagen 
uitgegraven met behulp van een kleine 
graafmachine. Dan hebben de kikkers in het 
voorjaar wat meer ruimte voor hun kikkerdril.

Met groene groet,
Titi des Bouvrie.

Nu is het herfst… Nou…? 
Herfst?  Het lijkt meer 
op lente of zomer met de 
hoge temperaturen van de 
laatste tijd.

Scan de QR-code 
voor de website  
vriendenhaarlemmerhout.nl
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Tijd vinden om niets te doen en stil te staan, wordt elke dag een grotere 
uitdaging. Maar stil staan en stil zijn kalmeert je vermoeide en drukke 
geest. Het helpt je volledig te ontspannen en weer in contact te komen 
met je authentieke zelf. Er ontstaat ruimte om een zaadje te planten van 
datgene wat jij wilt realiseren. Helemaal nu het nieuwe jaar in zicht is, is 
het een mooi moment om stil te staan bij wat je wilt achterlaten van het 
afgelopen jaar én wat je wilt gaan creëren in 2023.  

Een intentie kun je zien als je innerlijke drive. Je kunt kijken naar datgene 
wat comfortabel is voor jou of je kunt kijken naar datgene waar jij 
behoefte aan hebt. Een intentie is eigenlijk het uitgangspunt van elke 
droom. Het is de creatieve kracht die aan al onze behoeften voldoet, 
of het nu gaat om geld, relaties, spiritueel ontwaken of de liefde. Een 
intentie is een voornemen, een zaadje van datgene wat je wilt creëren. 
Net als echte zaden kunnen intenties groeien en bloeien. Het begin van 
een nieuw jaar is een mooi moment om stil te staan en je intentie te 
plaatsen in je bewustzijn voor 2023. 

Je intentie gaat je helpen moeilijke beslissingen te nemen en je inspireren 
voorwaarts te blijven bewegen, ook in uitdagende situaties. Je intentie 
helpt keuzes te maken en wanneer ‘nee’ te zeggen. Het plaatsen van een 
intentie voor het nieuwe jaar geeft duidelijkheid over de waarden die 
belangrijk voor jou zijn en waar je niet op wilt inleveren. 

Dit zijn zes ingrediënten die je ondersteunen schoon te worden van 
binnen en innerlijke rust te ervaren waarna je intentie zich ‘als vanzelf’ 
aandient. De stilte, de natuur, schrijven, meditatie, voeding, yin yoga.  

Dit is wat de stilte je kan brengen: reflectie, verbinding met het heden, 
maximaal bewustzijn. In de natuur zijn vermindert negatieve gevoelens 
en het vergroot positieve gevoelens zoals vreugde en dankbaarheid. 
Schrijven heeft een helende kracht en brengt je in verbinding met je hart, 
je authentieke zelf. Meditatie begeleidt je naar een oceaan van stilte. 
Gezonde voeding vergroot je energie en versterkt je immuunsysteem. Yin 
yoga helpt je stress los te laten en zacht te oordelen. 

Genoeg om mee aan de slag te gaan dus. Wat kan ik anders zeggen dan 
je uit te nodigen stil te gaan staan, je intentie te plaatsen voor 2023 en 
daarmee je persoonlijke welzijn en kracht te vergroten. 

Een mooi nieuw jaar gewenst! 

Wagenweg 192
ingrid@thepoweroftimeoff.com
www.thepoweroftimeoff.com
0651097805

Plaats je intentie voor 2023 en vergroot 
je persoonlijke welzijn en kracht

the power of time off
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“Genieten van de Haarlemmerhout, 
en we zijn lid geworden”
Zomaar een quote uit een van de gesprekken 
in de wijk, tijdens het wandelen met de 
hond. Dat gebeurt wel vaker maar nu was de 
boodschap wel erg specifiek en enthousiast: “…
we zijn lid van De Groene Kroon geworden, en 
we worden nu goed op de hoogte gehouden 
rondom duurzame thema’s…” aldus een 
van de recent aangesloten nieuwe leden; de 
wijkvereniging telt inmiddels 150 leden. De 
Groene Kroon houdt haar leden periodiek op 
de hoogte rondom thema’s als ‘isoleren van 
een bijzonder pand’, ‘grip op je energieverbruik’ 
maar ook het thema ‘energieopwekking binnen 
beschermd stadsgezicht’ tijdens themasessies 
en enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Graag 
informeert de vereniging je actueel, zoals over 
de nieuwe beleidskeuzes van de gemeente 
die in juni 2021 toegelicht werden door Peter 
Tromp (gemeente Haarlem) tijdens een 
kennissessie van De Groene Kroon. Over hoe 
de nieuwe kansenkaart voor zonnepanelen 
zou gaan werken waarna de onlinedienst in 
oktober dat jaar door de gemeente Haarlem in 
gebruik genomen werd. 

Ook warmtescans zijn een succes
Inmiddels is er, na de opstartvergadering, 
vijf kennissessies, nieuwjaarsbijeenkomst 
en ALV, ook een eerste Energieborrel 
bij De Tapuit voor leden georganiseerd. 
Voor en door de buren worden binnen 
De Groene Kroon de laatste tips rondom 
duurzaamheid gedeeld. Niet voor niets 
verdubbelt inmiddels bijna jaarlijks het 
aantal huizen dat in Bosch & Vaart en de 
Koninginnebuurt verduurzaamd wordt. 
Regelmatig zie je dat aan de containers met 
bijvoorbeeld oud dakbeschot en aanwezige 
onderhouds- en installatiebedrijven. 
Daken en vloeren worden extra geïsoleerd, 
HR++ (monumenten)glas wordt geplaatst 
en steeds vaker wordt ook een (hybride) 
warmtepomp geïnstalleerd. Zelfs de 
zonnepanelen, zonnecollectoren en PVT-
panelen zien we in de juiste hellingshoek 
inclusief juiste afstand tot de kroonlijst 
van het platte dak in onze wijken met 
beschermd stadsgezicht terug. Veel leden 
hebben inmiddels contact met hun eigen 

energiecoach (een vertrouwde buurman of 
-vrouw als vrijwilliger) uit de wijk en ook 
in de winter bespreken ze hun HOOM-
dossier met de uitgevoerde warmtescan. 
Zo ontstaat de scherpe focus op vervelende 
warmtelekken van het pand en is het als 
huiseigenaar makkelijker de eerstvolgende 
stap in verduurzaming te zetten ter 
verhoging van je wooncomfort.

Kom ook: Nieuwjaarsbijeenkomst 
dinsdag 31 januari in de aula van 
Lyceum Sancta Maria

Heb je sympathie voor De Groene Kroon, 
maar ben je nog geen lid? Lees meer en 
word lid via de website waardoor je de 
vrijwilligers in je wijk steunt en aangehaakt 
blijft op duurzaamheidsprojecten in de wijk! 

Scan de QR-code 
voor de website  
www.degroenekroon.org

Wijkraad

De Groene Kroon

De redactie kan altijd nieuwe leden gebruiken. 
Of je het nou leuk vindt om buurtgenoten te 
interviewen, in de geschiedenis van de buurt 
te duiken, bijzondere verhalen te vertellen of 
zaken die voor de buurt van belang zijn aan de 
kaak te stellen, je bent van harte welkom om je 
bij ons aan te sluiten.

Geen schrijftalent? 
Ook dan kunnen we je hulp goed gebruiken. 
We zijn namelijk ook op zoek naar een 
coördinator. Als coördinator ben je o.a. 
verantwoordelijk voor het organiseren van 
de redactievergaderingen, het maken van 
de planning, het bewaken van de deadlines, 
het verzamelen en waar nodig corrigeren 
en redigeren van de kopij van de redactie 
en columnisten. Ook zorg je ervoor dat alle 
kopij netjes en op tijd bij de vormgever wordt 
aangeleverd en doe je de correctierondes 
voordat de Kroniek naar de drukker gaat.  

Tot slot licht je de straatvertegenwoordigers 
in zodat zij de Kroniek in de buurt kunnen 
verspreiden. 

De Kroniek verschijnt drie keer per jaar dus de 
tijdsinspanning valt reuze mee, maar je doet er 
een hoop buurtbewoners een groot plezier mee! 

We horen graag van je, stuur ons een 
berichtje op info@boschenvaart.nl. 

Gezocht schrijf- en organisatietalent
Lees je altijd met veel plezier 
de Kroniek? Misschien vind 
je het dan ook wel leuk om 
er zelf aan mee te werken?
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Mensen

Raarlem

Onze eigen huisfotograaf houdt niet alleen van Bosch & Vaart, 
maar ook van Haarlem. Samen met zijn zoon Jurriaan heeft hij 
een prachtig nieuw fotoboek gemaakt. Wandelend en fietsend 
door de stad leggen zij vast wat ze zien: een man die varkens 
uitlaat, naakte paspoppen in een innige omhelzing, een hond 
in een cabrio, een kool voor de voordeur, een geraamte op de 
fiets of achter het raam... Deze en nog meer rariteiten hebben zij 
gebundeld in Raarlem.

“Wij lopen en fietsen graag door Haarlem. Dan zien we vaak 
dingen die we leuk vinden: grappige mensen, vreemde huizen, 
rare bordjes, gekke situaties. Die móéten we gewoon fotograferen, 
dat hebben we allebei.
Als we samen op pad gaan, komen we soms zomaar met 
tweehonderd foto’s thuis. Geleidelijk ontstond het idee om een 
selectie te maken en die te bundelen. De titel voor het boekje was 
snel gevonden: Raarlem!”

Chris en Jurriaan Hoefsmit

Het boek ligt nu in de Haarlemse boekwinkels. 

Haarlem door de ogen van 
Chris en Jurriaan Hoefsmit
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Waar veel buurtbewoners het wel over eens 
zijn is dat tradities als het kerstzingen op 
kerstavond (Oranjeplein om 24.00) en de 
nieuwjaarsborrel bij de PlekK in ere hersteld 
kunnen worden. En dat gaan we doen!

Kerstzingen
Op 24 december om iets voor middernacht 
verzamelen buurtbewoners zich op het 
Oranjeplein om samen kerstliedjes te 
zingen. Wie er zijn is altijd een verrassing, 
soms zijn er leden van Bosch & Vaart koor 
bij aanwezig voor extra zangkwaliteit, soms 
heeft iemand een gitaar meegenomen. Er is 

Oude tradities komen 
opnieuw tot leven

KERSTZINGEN Bosch & Vaart 

zaterdag 24 december  

om middernacht op het Oranjeplein

KERSTZINGEN 

zaterdag 24 december  om middernacht op het Oranjeplein 

Bosch & Vaart 
neem een 

lichtje mee 
onder begeleiding van 

het Bosch & Vaart koor  

heerlijke  
warme glühwein 

toverachtige sfeer 

tekstboekjes met de mooiste kerstliedjes 

Bosch & Vaart 
NIEUWJAARSBORREL  

zondag  15 januari  
16.00 - 19.00 uur  

glühwein en chocolademelk en vooral: veel 
buurtgenoten die elkaar fijne feestdagen 
wensen. Een beetje afhankelijk van het 
weer gaat iedereen na een half uurtje weer 
zijns weegs, of schuift nog even aan bij 
buren. Een warm en gezellig begin van de 
feestdagen. 

Nieuwjaarsborrel
Op 15 januari 2023 vanaf 16.00 vindt 
er weer een echte Bosch & Vaart 
nieuwjaarsborrel plaats bij de PlekK. De 
borrels waren in het verleden druk bezocht 
door buurtbewoners om weer eens bij te 

In de jaren die vooral 
gedomineerd werden door 
thuisblijven en corona zijn 
flink wat tradities die voor 
onze buurt zo kenmerkend 
waren verdwenen. Nieuwe 
bewoners weten niet 
van het bestaan en vaak 
komen voor oude tradities 
weer nieuwe rituelen in de 
plaats. Dat geeft vaak hele 
bijzondere resultaten, kijk 
maar naar bijvoorbeeld 
het zomerfeest. Voor 
sommigen een noviteit, 
voor anderen ‘altijd zo 
geweest’.

praten, nieuwe buren te ontmoeten en 
samen het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
Voor de kinderen wordt gezorgd: er is een 
film en alle kinderen krijgen een heerlijk 
bord pasta, als ze dat willen. Uiteraard 
is het mogelijk om na afloop gezellig 
met elkaar nog een hapje te eten in het 
restaurant. Reserveer daarvoor wel zelf 
even een tafeltje bij de PlekK. Heel graag 
tot 15 januari!
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De rattenvanger 
van Haarlem…

Tja, als die nu eens bestond en echt ratten zou vangen… Iedereen 
die wel eens te maken heeft gehad met ratten in zijn woning weet 
dat dat geen pretje is. In onze buurt met veel oudere huizen lijkt 
het extra aantrekkelijk voor rattenfamilies om zich hier te nestelen. 
Nu rattengif niet langer verkrijgbaar is vragen veel bewoners zich 
af wat ze wel kunnen doen.

De redactie van de kroniek sprak met enkele bewoners: “Al 
twee jaar hebben wij en onze directe buren last van ratten. 
Inmiddels hebben wij al dertien ratten in de vallen gevangen 
in de kruipruimte en tussen het plafond van de begane grond 
en de eerste verdieping. Anticimex, die in opdracht van de 
gemeente Haarlem met Spaarnelanden aan een professionele 
plaagdierenbestrijding werkt, vermoedt dat het om een 
rioolprobleem gaat.” 

Om erachter te komen of er sprake is van een rioolprobleem kan 
Anticimex een zogenaamde rookproef doen. De proef toont aan 
of er een breuk in de leidingen zit of dat er andere problemen zijn. 
Volgens veel bewoners is het probleem daarna (na de reparatie 
van de breuk dus!) opgelost. Goed nieuws dus. 

Maar het blijkt niet eenvoudig om een rookproef af te dwingen. 
Daarvoor is het echt nodig dat meerdere mensen uit een straat 
bijvoorbeeld melding maken van de overlast. Zodra er genoeg 
meldingen zijn gaat Anticimex over tot actie. Melding maken is 
dus belangrijk. Dus, heb je het vermoeden dat deze knaagdieren 
ook bij jou weleens op bezoek komen? Bel dan 023 75 172 00 
(Spaarnelanden). Zij helpen je graag verder!

Scan de QR-code 
voor de website van 
Spaarnelanden

Foto: Spaarnelanden.nl
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Inspraak en de rol van de wijkraad
Als er vanuit de gemeente iets wil veranderen 
in de ruimtelijke ontwikkeling moet er de 
mogelijkheid aan de bewoners gegeven 
worden voor inspraak. Zo kan iedereen 
meepraten bij bijvoorbeeld de wijziging van 
een bestemmingsplan of een voorgenomen 
bouw. Bij een inspraak procedure kan je je 
ideeën melden (officieel: zienswijze indienen) 
of je kan bezwaar maken. 

De wijkraad maakt niet vaak gebruik van 
de mogelijkheid voor inspraak. De reden is 
dat wij als wijkraad geen gekozen orgaan 
zijn, maar als vrijwilligers de belangen van 
de buurt zo goed en onafhankelijk mogelijk 
vertegenwoordigen en de bewoners vooral 
inlichten over plannen en procedures. Het is 
dan aan de bewoners om te bepalen of  

De brief en de plannen vind je terug op  
de website.

Parkeerbeleid
De afgelopen weken kregen we veel vragen 
over ons standpunt ten aanzien van het 
voorgenomen betaald parkeren in onze wijk. 
Ook hierin heeft de wijkraad als orgaan geen 
standpunt. Wel kunnen we ervoor zorgen dat 
voor- en tegenstanders elkaars standpunten 
horen en over de juiste informatie beschikken, 
door petities door te zetten en het beleid 
van de gemeente te publiceren. Kijk op onze 
website voor meer informatie.

Scan de QR-code 
voor de website

Veiligheid in de wijk

WhatsApp buurtpreventie zorgt ervoor 
dat bij onraad omwonenden elkaar snel 
kunnen informeren en zo nodig de politie 
inschakelen. Op deze laagdrempelige 

manier, kunnen buurtbewoners bijdragen 
aan de veiligheid in de buurt. Daarnaast 
kunnen ook aangrenzende buurten en 
straten op de hoogte worden gesteld. 
Anders dan bijvoorbeeld bij apps als 
Nextdoor hoef je geen aanvullende apps 
te downloaden. Ook hoef je je verder 
geen zorgen te maken dat je een heleboel 
niet-gerelateerde berichten ontvangt, 
zoals oppas gezocht of massagestoel 
te koop. De app wordt namelijk 
gemonitord door een vrijwilliger uit de 
buurt. Hij of zij ziet erop toe dat er geen 
andersoortige apps worden verstuurd. 
De precieze spelregels ontvang je bij 
aanmelding.

Drie groepen in Bosch & Vaart
De buurt is op postcode ingedeeld in drie 
delen, noord (B&V1), midden (B&V2) en 

zij gebruik willen maken van hun recht  
tot inspraak.

Maar soms maken we wel gebruik van 
inspraak, zoals onlangs toen wijziging van het 
bestemmingsplan Stephensonstraat 38-46 
aan de orde kwam. Namens de buurt heeft de 
wijkraad vragen gesteld over de voorgenomen 
bouw van 96 woningen in het gebied. Want 
hoewel het bestemmingsplan meldt dat het 
plan “niet leidt tot significante toename van 
het aantal verkeersbewegingen, waardoor 
het aspect verkeer geen belemmering vormt 
voor onderhavige plannen” denken wij toch 
dat hier meer aandacht voor gevraagd moet 
worden. Vandaar dat we een brief schreven. 
Ben je benieuwd naar de verdere inhoud van 
de brief of het project? Scan dan de QR code. 

zuid (B&V3), zodat de groepen evenredig 
verdeeld zijn over de wijk. Voor elke 
groep hebben we een beheerder 
gevonden die de WhatsApp groep zal 
monitoren. Op de website lees je precies 
wat je moet doen om je aan te melden!

Eerder in de kroniek 
kon je al lezen over de 
poging tot inbraak in de 
Bosch en Hovenstraat 
en het belang van goede 
sloten op de deur. Maar 
als buurt kunnen we 
zeker meer doen. Meld 
je aan voor WhatsApp 
Buurtpreventie.

Scan de QR-code 
voor de website

Bestemmingsplan Stephensonstraat



Kinderpagina

Haarlemmer 
houtbrokken
Ingrediënten: 
•    300 gr chocolade
•    125 gr roomboter
•    300 gr vulling; marshmallows klein 

gesneden, gedroogde vruchten zoals 
cranberry’s en of rozijnen, kapotgemaakte 
volkoren biscuitjes, M&M’s (als versiering)

1.  Bekleed een schaal of bakblik met vetvrij 
bakpapier.

2.  Maak de vulling; je snijdt of knipt de 
marshmallow’s in kleine stukjes en vermengt 
deze met de klein gemaakte biscuitjes en de 
gedroogde vruchtjes in een schaal. Zet dit 
even apart.

3.  Smelt de in stukken gemaakte chocolade 
au bain marie met de boter. Au bain marie 
houdt in dat je de chocolade met de boter 
smelt in een schaal die in een pan met 
heel heet water staat. Pas natuurlijk wel op 
met het hete water. Meng de boter en de 
chocolade goed door elkaar heen met een 
spatel tot een glad mengsel. 

4.  Meng hierna de vulling er doorheen. 

5.  Vul de schaal vervolgens met het mengsel 
van de vulling met de gesmolten chocolade. 
Zet het in de ijskast en wacht een paar uur 
tot het hard is. Snij het in kleine stukjes. 

Eet smakelijk!

Deze keer opnieuw een Kinderpagina in de kroniek.  
En met een inzending, dat maakt het extra leuk!  

We hebben een nieuw recept voor je bedacht,  
speciaal voor tijdens de feestdagen.

De decembermaand is ook in onze buurt altijd extra gezellig. Er zijn veel huizen 
mooi verlicht en door de ramen zie je de versierde kerstbomen glinsteren. Op 
kerstavond, om middernacht, is er een speciale bijeenkomst op het Oranjeplein 
en zingen we met iedereen die dat leuk vindt kerstliedjes en wensen we elkaar 
fijne dagen. Er is warme chocolademelk en glühwein voor de volwassenen. Als 
je nog wakker bent, neem dan je ouders gezellig mee.

Als de feestdagen weer voorbij zijn valt er voor jou ook nog wat te verdienen. 
Spaarnelanden komt begin januari de kerstbomen ophalen en dat levert al gauw 
per boom €0,50 op. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar wist je dat er meer 
dan 1.000 adressen in onze buurt zijn? Houd de website van Spaarnelanden 
in de gaten om te lezen wanneer ze dit jaar langskomen.

Het lijkt erop dat we in 2023 weer een echte nieuwjaarsborrel 
mogen houden in restaurant de PlekK. Veel mensen hebben 
dat misschien nog nooit meegemaakt omdat we sinds 
corona dat niet meer konden doen. Extra reden dus om 
dit jaar je ouders mee te nemen. Terwijl zij met een 
drankje en een hapje kunnen praten met de buren kan jij 
mooi een leuke film kijken met allemaal kinderen uit de 
buurt. Natuurlijk met snacks, een soort bioscoop in de 
buurt. Kom je ook? Meer informatie vind je in de kroniek!

P.S. voor de puzzel was geen plek meer, 
die vind je op de website. 

Er komt een meneer met een goudvis  
naar de dierenarts. Zegt de dokter:  

Ik zie het al meteen, uit de kom!

Een mop van Marius van Keulen, 
10 jaar, Vredenhofstraat 7.  


