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Eindelijk weer Bevrijdingspop in de Hout !
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Stadsarchitect Willem Hein Schenk
wil inwoners betrekken bij bouwplannen
‘De inwoners van betrokken buurten
en wijken zouden helemaal in het begin
stadium bij de bouwplannen van de
stad betrokken moeten worden.
Nu werken de gemeente en ontwikke
laars, financiers en architecten die uit.
Maar je moet aan inwoners vragen
wat ze graag in hun buurt willen zien,
bijvoorbeeld scholen, sportvoorzienin
gen, een buurthuis of veel groen en
water. Misschien kan niet alles gereali
seerd worden, maar op die manier
voelen mensen zich wel echt betrokken
bij hún wijk.’

In deze dewillemien
www.dekoninginnebuurt.nl

Dit zei stadsarchitect Willem Hein Schenk,
wiens contract met de gemeente net met
drie jaar is verlengd, eind april tijdens
een lezing in Sociëteit Vereeniging.
Schenk staat in een Haarlemse traditie
die al in 1593 begint, bij de aanstelling
van Lieven de Key tot stadssteenhouwer.
De stadsbouwmeester of -architect
adviseert als professional het gemeentebestuur en is de schakel naar markt
partijen en, zoals Schenk het ziet, naar
de inwoners van de stad.
Schenk, jaren architect geweest in Rotterdam, fietst zelf steeds vaker rond in
Haarlem om met inwoners het gesprek

•
•
•
•
•

Lintje voor Henny de Vos
Afscheid van Annemieke Windt
Houtplein op de schop
Koningin tussen de schuifdeuren
Fabelachtige vondst

•
•
•
•
•

aan te gaan. Dat gesprek, ook met
gemeente en de markt, zou vaste vorm
moeten krijgen in ‘Atelier Stad’. “Ik zou
een fysieke plek in de stad willen, waar
overheid, markt en burger met elkaar
spreken over de ruimtelijke ordening.
Nu doet de burger niet mee. Die komt
pas aan het eind in beeld: ‘O ja, de burger.’
Dat kan niet.”
Strategische keuzes
Er lopen dit en vermoedelijk ook nog
volgend decennium verschillende grote
projecten of ‘ontwikkelzones’ in Haarlem,
waarbij de bouw van 2000 huizen langs
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GEMEENTE
de spoorlijn naar Heemstede voor de
Koninginnebuurt de belangrijkste is.
Verreweg het grootste deel van deze
toekomstige pakweg 4000 inwoners
moet dagelijks langs en door de Koninginnebuurt naar zijn of haar werk in
Amsterdam, Schiphol, de Waarderpolder
of Hoofddorp. Daar zijn maar twee
bruggetjes over de Leidsevaart voor en
een over het Spaarne.
Schenk voorziet dat minder mensen
iedere dag naar een kantoor gaan dankzij
digitalisering. Elektrische fietsen als
alternatief voor de auto en betere aansluiting op het openbaar vervoer moeten
verkeersinfarcten in de stad helpen
voorkomen.
De afgelopen jaren heeft Schenk meegewerkt aan de ‘Omgevingsvisie Haarlem
2045’. Daarin staan zes ontwikkelingen
die onontkoombaar zijn:
1 mengen en verdichten (hoogbouw)
2 buurtgericht ontwikkelen
3 vergroenen
4 bevorderen gezonde leefomgeving
5 ruimte voor energietransitie
6 mobiliteitstransitie
Deze zes ontwikkelingen dwingen overheid en inwoners tot een mentaliteits‑
verandering te komen, zegt Schenk. Een
parkeerplaats bij een woning of onder
het eigen appartementencomplex

Annemieke Windt
stopt als redacteur
Medio 2013 kwam Annemieke bij de
redactie als betrokken wijkbewoner, die
ook nog schrijven kon. Annemieke was
bijzonder. Zij was onze rots in de branding. En haar bijdragen waren altijd goed.
Logisch als je freelance journalist bent
voor het Haarlems Dagblad, docent bij
InHolland bij de vakgroep Creative
Business, waar zij over alle nieuwe
communicatievormen van de toekomst
doceerde. In de stad kwam je Annemieke
regelmatig tegen als discussieleider bij
een veelheid van issues. Als geen ander
wist zij daardoor wat speelde, wie wat
deed en waarom.
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BIJZONDER
bijvoorbeeld lukt niet meer altijd.
‘Mensen moeten leren in het belang van
hun buurt en hun stad te denken, niet
meer alleen in hun privébelang.’ Daar
gaat hij graag het gesprek over aan.
Op 17 juni hebben de PvdA, GroenLinks,
D66, CDA en Actiepartij hun coalitie
akkoord gepresenteerd. De partijen willen
onder meer 10.000 woningen erbij
en meer groen realiseren. Meer weten?
Kijk op www.haarlem.nl, bij Nieuws.

Jongeren vinden zon- en
windenergie in Haarlem en
regio belangrijk
Onlangs vroeg de gemeente Haarlem aan
jongeren tussen 18 en 30 jaar wat zij
vinden van de opwek van zon- en windenergie in Haarlem. In totaal gaven 617
Haarlemmers hun mening. Het merendeel vindt het belangrijk dat in Haarlem
en de regio zon- en windenergie worden
opgewekt. De deelnemende jongeren
maken zich zorgen over klimaatverandering en willen daar zelf meer tegen doen.
Zo’n 70% van de deelnemers wil mee
praten over de plek van zonnepanelen
en windmolens én wil dit graag samen
met stadsgenoten doen. De deelnemers

Het meeste plezier had Annemiek in het
schrijven van ‘mensenverhalen’. Ze heeft
heel wat geschreven over bijzondere
buurtbewoners. Over hun werk, hun
passie, hun liefde voor de buurt. Ook voor
informatieve artikelen haalde ze haar
neus niet op. Daar pikte ze vaak wat
bijzonders uit op. Zodat het geen droge
informatie werd, maar een sprankelend
verhaal over iets dat in onze buurt
gebeurd was of ging gebeuren.
Met haar vertrek is de ‘oude’ ploeg uit
mijn tijd nu helemaal weg. Maar het
contact niet.
Tot weerziens, het ga je goed!
Auke Douma,
Voormalig hoofdredacteur De Willemien

geven de voorkeur aan zonnepanelen op
daken van bedrijven en huizen en op
parkeerterreinen. Voor windmolens geven
ze de voorkeur aan een plek op bedrijventerreinen. Zij kiezen liever voor één grote
windmolen dan 30.000 zonnepanelen of
300 kleine windmolens.

Zorgen over bouwplannen
Lorentzplein 25
Cobraspen Groep heeft een vergunning
aangevraagd voor de sloop en nieuwbouw van Lorentzplein 25, waar Lyceo
huiswerkbegeleiding is gevestigd.
Cobraspen zegt voor de nieuwbouw aansluiting te zoeken bij de traditionele
architectuur uit de omgeving. Maar een
aantal aspecten aan de bouwplannen
baart direct omwonenden zorgen. Zo
komen er 12 appartementen in de vrije
verhuur, komt er een hele verdieping
bovenop het pand en aan de achterzijde
worden balkons bevestigd. Een afvaar
diging van omwonenden is in gesprek
met Cobraspen om de ontwikkelaar
ervan te overtuigen tegemoet te komen
aan de bezwaren die de buurt heeft en
de plannen op een aantal punten aan te
passen. Als er niets verandert in de
plannen, dan willen omwonenden een
bezwaar indienen zodra de aanvraag
van Cobraspen vergund wordt. Dit gaat
naar verwachting in september spelen.
Mocht je ervaring hebben met dit soort
situaties en tips hebben die de omwonenden kunnen sterken in hun positie
of ben /ken je een omgevingsrechtjurist
die het interessant vindt om mee te
denken, loop dan even langs bij Olga
Walraven (Iordensstraat 67), Adrian de
Groen (Iordensstraat 65), Ben Tacken
(Mecklenburgstraat 7) of Monique Lotsy
(Lorentzplein 24).

Koninklijk lintje
Henny de Vos
Heeft u zich al eens afgevraagd wie de
pannenkoeken-‘foodtruck’ tijdens de
jaarvergadering van de wijkraad in 2021
regelde? Wie de wijkraadflyers steeds
samenstelt, laat drukken, ophaalt en ze
zelf ook huis-aan-huis verspreidt en in
de wijkkasten ophangt? Die flyers, gevuld
met aankondigingen voor activiteiten
in de Koninginnebuurt, die ze ook zelf
heeft helpen regelen, zoals de Burendag
in Koninginnebuurt ‘Noord’, de koffie
lezingen, boomspiegelvergroening,
plantjes voor alleenstaande ouderen, de
ondernemersmarkt en nog veel meer?
Al sinds 1984
Henny de Vos (op de foto tweede van
links) regelt het allemaal, en dat al jaren.
Al sinds 1984 zet Henny zich belangeloos in voor de Koninginnebuurt, als
bestuurslid van de wijkraad en vrijwil
liger bij dagbesteding ‘Het Paleis’ in
wijkcentrum De Baan en coördinator van
het burennetwerk. Op 26 april kreeg ze
een koninklijke erkenning voor haar
indrukwekkende vrijwilligersinzet, uit
handen van burgemeester Jos Wienen.
De voordracht voor het lintje, namens de
wijkraad en De Baan, was meerdere
A4’tjes lang. Henny richt zich met tomeloze energie en enthousiasme vooral op
activiteiten die de verbinding bevorderen
tussen bewoners, ouderen en mensen
met een beperking.
Henny had het lintje niet zien aankomen:
‘De lintjesceremonie was totaal onverwachts en bijna ongelooflijk. Het is een
enorme eer. Er lopen bij de wijkraad en
De Baan toch nog veel meer vrijwilligers
rond die hun hele ziel en zaligheid
inzetten om te helpen? Ik hoorde 26 april
pas om half 9 in de ochtend dat ik om
10 uur op het stadhuis werd verwacht.
Om daar mijn familie en collega’s te zien
wachten, was echt fantastisch. Ik ben er
heel blij mee.’
‘Het begon in 1984, toen Tubbergen nog
gebouwd moest worden,’ vertelt Henny.
‘Samen met twee andere dames besloot
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Tweede van links, op de eerste rij
Henny de Vos

ik een Koninginnedag te organiseren op
het Florapark en later in het Wilhelminapark, om mensen en kinderen in de buurt
elkaar te leren kennen. In de loop der
jaren heb ik vervolgens in diverse werkgroepen in de buurt gezeten. De afgelopen jaren, sinds mijn pensioen, heb ik
elke tweede woensdag van de maand
vooral heel veel lol in de koffielezingen
waarbij mensen komen voor een praatje,
maar ook welkom zijn om gewoon te
luisteren naar een interessante spreker.’

Jongeren
Het zou leuk zijn als meer jongere volwassenen uit de buurt zouden meedoen
aan de verschillende activiteiten, vindt
Henny. ‘Misschien dat we in de toekomst
daarom ook eens iets ’s avonds of in het
weekend kunnen doen? Ik hoop dat
jongere buren mij daarmee gaan helpen,
met nieuwe frisse ideeën. Dit zou ook
iets heel concreets kunnen zijn, zoals een
EHBO-cursus, een peuterspeeluurtje of
een jam-sessie.’ Het is soms wel moeilijk
om mensen te bereiken, merkt zij. Een
tip: ‘Kijk allemaal ook eens vaker op de
vernieuwde website voor informatie.’
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Blikjesdag: 'Hout Vrienden' recyclen maandelijks, voor goed doel
WIJKRAAD

Fysiotherapie
De Koningin
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Handfysiotherapie
Dry Needling
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Oedeemtherapie
Ostheopathie
Valpreventie

Elke eerste woensdag van de maand is het

Vergadering
Wijkraad

nog ook
steeds
harte
BLIKJESDAG in de Hout. Breng tussen 11-12de wijkraad
Draagzijn
je 't park
een van
warm
hart toe?
uur je waardevolle, schone metalen en plasticwelkom.
Wordt dan Vriend of lid van de VvHH !
van de Wijkraad
ˊHVVHQGRSSHQ naar het bankje langs 't hon-De jaarvergadering
Vrienden en leden kunnen ze heel

•

0HGLVFKHƓWQHVV LQ
airco oefenzaal)
• */, *HFRPELQHHUGH
/HHIVWóO,QWHUYHQWLH 
GRRU/HHIVWóOFRDFK
• Adem, Bewustwording, Ontspanning

medio april maakte één
denveldje nabij de 'Boom van de Vrienden vanKoninginnebuurt
goed gebruiken i.v.m. communicatie
eens duidelijk: de 38 sociale
de Haarlemmer-hout'. Dit is nabij de parkin-ding nog
met de gemeente.

terugkerende initiatieven
gang tegenover Wagenweg 184. Vrijwilligersclubs en
Houd de website in de gaten: regelOp van
20 april
vond de wachten
algemene
vergade
doen er alles aan om te voorkomen dat
de vereniging
je op.
matig organiseert men activiteiten zo-

Koninginneweg 31
www.fysiotherapie -centrum.nl

023-5313799
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ring van de wijkraad plaats. De in oktober bewoners vereenzamen. Wie het vermoeals bijv. rondleidingen en onderhoud
vorig
jaar aangetreden wijkraadsvoor
den heeft dat zijn buurman of -vrouw
Aluminium, oud electrasnoer en RVS zijn waarvan de Heemtuin.
zitter Floris Lems trapte de bijeenkomst
een beetje zit te verpieteren, wordt aandevol. Aluminium betekent vaak ook: SCHONE
af met het belangrijkste formele onder
geraden
hemVRIENDENHAARLEMMERHOUT.NL
of haar met dit ruime en
WWW.
FXSMHV YDQ WKHHOLFKWMHV NRIˉH HQ NDWWHYRHU
werp: goedkeuring van de jaarrekening
laagdrempelige aanbod te laten kennisJRUGLMQUDLOV ZLMQ ˊHVGRSSHQNRHNHQSDQHWF
2021.
maken. Zoals gebruikelijk bij al dit vrijwilligerswerk is overigens vrijwel overal
Door voorzichtig met subsidies om te
behoefte aan mensen om deze initiatiegaan, steeg het eigen vermogen vorig
ven in de lucht te houden.
jaar per saldo ruim 500 euro naar iets
meer dan 3000 euro. De Kascommissie
Zeven sociale initiatieven kregen
was tevreden en blijft aan. Dat was
tijdens de jaarvergadering de vloer om
11
alles wat de ruim twintig aanwezigen
zich te presenteren: de Koffielezingen,
wilden horen en penningmeester Mirjam
community, buurtactiviteiten, Sociaal
Dierckxsens kreeg applaus als dank.
Platform Zuid-West, Koningin tussen de
schuifdeuren, Burenhulp / buuv en
De wijkraad heeft een nieuwe secretaris,
Vrienden van de Haarlemmerhout.
Vittor Cancian, en een nieuw lid, Herman
De bezoekers van de vergadering wilden
van Wissen. Beiden stelden zich kort
over twee onderwerpen meer duidelijkvoor. Herman gaat de website van de
heid: het parkeerbeleid en duurzaamheid
Koninginnebuurt opfrissen, reorganiseren van woningen. Hoewel er kort voor deze
en gebruiksvriendelijker maken.
vergadering nog twee avonden waren
Bewoners die lid willen worden van
georganiseerd om over parkeren tekst en

Koningin tussen
de schuifdeuren
Zondag 25 September 2022 organiseren
Marijke Gantvoort en Riëlle Boerland
voor de derde keer het culturele buurt
festival Koningin tussen de Schuifdeuren.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De programmering is bijna rond! ‘We zijn
ontzettend blij met het programma,
met veel nieuwe gezichten en een aantal
“gouwe ouwe”,’ aldus Riëlle.
Dit jaar is er o.a. popmuziek, jazzmuziek,
dans, dichters, klassieke muziek, exposities, kinderactiviteiten, een koor. ‘We
verheugen ons bijvoorbeeld erg op het
optreden van de band Stormy Monday’,
vult Marijke aan. ‘En wat dacht u van een
optreden van schrijver en literatuur
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criticus Jeroen Vullings en zijn vrouw
Nausicaa Marbe die samen in gesprek
gaan over Marbe’s pas verschenen boek
Wachten op het Westen?‘ In Concertzaal
Kadens, aan de Wagenweg, geven leer
lingen van Tatiana Loginova een concert.
Het programmaboekje verschijnt in
pdf-vorm en is te downloaden vanaf
www.dekoninginnebuurt.nl en via FB.
Alle optredens en de afsluiting in
De Baan zijn gratis toegankelijk. Maar
de organisatie kan niet zonder fondsen.
Denk aan het huren van De Baan,
drukwerk, bloemen, materiaal, het huren
van stoelen en andere ondersteunde
faciliteiten. De Gemeente Haarlem
sponsort, maar minder dan de voorgaande jaren. Marijke en Riëlle zijn
daarom naarstig op zoek naar donateurs
en adverteerders.
Voor € 10 ero sponsor je 2 stoelen.
Voor € 100 een heel optreden!

uitleg te geven, en een druk bezochte
avond over verduurzaming, leefden er
nog steeds vragen. Ook omdat op het
moment van de vergadering in het zuidelijke deel van de wijk de enquête over
wel of geen parkeervergunningen nog
open stond.
Mirjam Boxhoorn, de verbindingspersoon
tussen wijk en gemeente, maakte onder
andere duidelijk dat een ‘nee’ tegen
vergunningen wellicht alleen maar uitstel van executie betekent, omdat het
parkeerbeleid van de gemeente voor de
lange termijn betekent dat er rond 2030
vermoedelijk overal vergunningen zullen
zijn. Wellicht zelfs al in 2024 in delen
van de Koninginnebuurt en Bosch en
Vaart waar nu nog geen vergunning
nodig is. De gemeente organiseert momenteel in acht wijken een soortgelijke
enquête.

Voorzitter Floris Lems heeft zijn functie
wegens werk- en privé-verplichtingen
neergelegd.
Herman van Wissen is op dit moment
interim voorzitter van de Wijkraad.

Bijdragen naar NL52 INGB 0001 8235 57
t.n.v. Marijke Gantvoort o.v.v Koningin
t.d. Schuifdeuren of neem contact op via
koningintds@gmail.com of 06 29501032
(Marijke) of 06 24898621 (Riëlle).

GROEN

Impact festivals op de Hout,
dode bomen, duizendknoop,
en speelplekken

Groene speelplekken
Speelplekken in de wijk worden iedere
drie tot zes maanden gecontroleerd op
veiligheid. Het bestaan van het kleine
speeltuintje achter bij de oude bollenschuur wordt over een aantal jaar
heroverwogen, wellicht kan er dan een
andere bestemming komen. Buurtbewoners worden hierover geïnformeerd.
Al met al probeert de gemeente met de
middelen die beschikbaar zijn zoveel
mogelijk te doen aan het groen in onze
wijk.
Mirjam Sintnicolaas

Impact Bevrijdingspop op de Hout
Het lijkt zo vanzelfsprekend, de mooie
bomen en groen in de Hout. Maar het
onderhoud aan het monumentale erfgoed is complex. Want het is tegelijkertijd ook een plek waar veel evenementen
worden gehouden. Gelukkig willen
zowel de gemeente, als grote evene
mentenorganisatoren als Bevrijdingspop en Vrienden van de Hout hetzelfde
nastreven: genieten van de imposante
mooie Hout en ervoor zorgdragen dat
het bos blijft voortbestaan.
De gemeente heeft een belangrijke rol
in het onderhoud van de Hout. De Hout
is een openbare ruimte en ook al is het
een monumentaal bos, de gemeente
heeft al voor jaar en dag een vergunning
verleend voor Bevrijdingspop, dat jaarlijks op 4 en 5 mei duizenden mensen
trekt. Duizenden mensen tegelijkertijd
op het Vlooienveld kunnen schade
opleveren aan bomen en de grond op
het Vlooienveld.
De gemeente houdt dan ook nauwlettend in de gaten of alle regels om het
gebied te beschermen worden nageleefd
tijdens festivals als Bevrijdingspop. Na
afloop worden het Vlooienveld, Florapark
en Frederikspark altijd gecontroleerd
en indien nodig worden stappen onder
nomen voor herstel. Ook dit jaar lijkt het
erop dat alles weer goed is gegaan.
Bevrijdingspop houdt zich aan de uitgebreide regelgeving vanuit de gemeente
en zegt graag te willen meedenken om
aanpassingen te doen om de belasting
van het park te minimaliseren.
In 2019 zijn grondonderzoeken gedaan
waaruit bleek dat de mineralenstand
van de grond en de wortelstatus van
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de bomen licht verbeterd waren ten
opzichte van voorafgaande jaren. In de
grote Hout wordt er ook intensief
gemonitord door de gemeente. We
hebben een aantal flinke stormen achter
de rug waarbij bomen zijn gesneuveld.
Dode en afgescheurde boomarmen
worden direct door de gemeente weg
gehaald. Maar er is voor gekozen niet
alle dode bomen te verwijderen, omdat
deze een goede voedingsbodem zijn
voor de algehele biodiversiteit.
Er zijn geen recent vreemde ziektes of
schimmels geconstateerd bij de bomen
in het bos.
Op die manier blijven de Hout en het
Vlooienveld dus mooi en gezond!
Dode bomen
Door de aanleg van de nieuwe riolering
en bestrating in de Van Stolbergstraat en
Julianastraat, is helaas een aantal bomen
doodgegaan. De gemeente heeft aangegeven dat de dode bomen in september
worden vervangen. Een enkele boom die
in de Julianastaat staat en die het niet
goed doet wordt dan waarschijnlijk ook
vervangen.
Duizendknoop
De woekerende Japanse duizendknoop
is in grote hoeveelheden aanwezig op
het groene strookje bij de ingang van
het Zwanenburgplantsoen. De gemeente
gaat hier wat aan doen. In het nieuwe
groenbeleidsplan voor onze wijk is
opgenomen dat dit euvel moet worden
opgelost en dat er een betere/ gezondere
groenstrook zal komen. Ook zal het stukje
groen vanaf het Zwanenburg- plantsoen
naar het water toe een make-over
krijgen. Bomen langs de kades worden
zoveel mogelijk beschermd tijdens alle
werkzaamheden.

Nog meer groen
in de wijk
Ruil stekkie-plek
Stichting ZaaiGoed biedt ontmoetingsplekken met kleinschalige ‘groene’
activiteiten. Ongedwongen samenzijn
en contact met natuur en seizoenen en
het oogsten uit de tuin spelen een
belangrijke rol. Zowel omwonenden als
dementerende gasten en hun verzorgers
kunnen op dinsdagen van de tuin
rondom De Baan genieten. Er is ook een
‘ruil stekkie’-plek ingericht voor binnenof buitenplanten. De plek is elke dag
toegankelijk.
(zie foto  p 7).
Meer info op www.stichtingzaaigoed.nl
en Facebook.
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Handig en leuk om te weten
De Willemien
wijkkrantwillemien@gmail.com
De Willemien is de wijkkrant van de
Koninginnebuurt met een oplage van
1650 exemplaren en samengesteld
door een onafhankelijke redactie.
Ideeën voor de volgende editie graag
aanleveren voor 15 september 2022.
De redactie bestaat uit: Imre de Roo,
Klaas Broekhuizen, Berend-Jan van
Maanen, Marijke Bartels, Mirjam Sint
nicolaas, Hestia de Vries en Adrian
de Groen.
Website en Facebook
www.dekoninginnebuurt.nl
Wijkraad
info@dekoninginnebuurt.nl
Data vergaderingen, waarbij bewoners
van harte welkom, staan op de website.
Stichting Belangenbehartiging
Wijkraad Koninginnebuurt
NL47INGB0008016806
Voorzitter a.i. – Herman van Wissen
Secretaris – Vittor Cancian
Penningmeester – Mirjam Dierckxsens
Lid – Communicatie – vacant
Lid – Verkeer & veiligheid – Leon Segers
Lid – Sociale Cohesie – Henny de Vos

Beweegtuin
In de zomervakantie wordt rondom het
pand van De Baan een beweegtuin
gerealiseerd voor zowel jong als oud.
Van een boulderbaan voor kinderen tot
fitnessapparaten voor ouderen om fit
te blijven en/of te revalideren.
Duurzaam wonen
www.degroenekroon.org
Een vereniging voor en door buren, voor
duurzaam wonen via informatiesessies,
een online energiescan en onafhanke
lijke energiecoaches.
Koffielezingen
Ken je of ben je iemand met een interessant verhaal, dat leuk is om ook aan
anderen te vertellen? Organisator
Henny de Vos zoekt sprekers voor de
Koffielezingen, elke tweede woens
dagochtend van de maand. Vanaf
september gaan ze weer plaatsvinden.
Contact: info@dekoninginnebuurt.nl
Buurtsoep
Iedere woensdag maken medewerkers
van dagbesteding ’t Paleis een verse
buurtsoep, te koop voor € 3,50 per
kommetje (afhaal).
Welke smaak staat op het menu?
Mail naar team@stichtingdebaan.nl
Wandelingen door de buurt
Aan de hand van een routebeschrijving,
verkrijgbaar voor € 2 per stuk bij
De Baan. Kies uit: Geschiedenis, Archi
tectuur, Beelden, Parkenpad/Brouwerspad.
Of koop het boekje met alle wandelingen
gebundeld voor € 7,–

Boomspiegels
Wist je dat je een boomspiegel in je
omgeving kunt adopteren. Stichting
Zaaigoed onderhoudt in overleg met de
buurtbewoners de tuintjes. Wil je ook een
boomspiegel laten beplanten? Meld je
aan bij Spaarnelanden, www.spaarne
landen.nl en klik op ‘boomspiegels’.
Paaltjes met een rode kop -om aan te
geven dat die boomspiegel wordt bij
gehouden en dus niet moet worden
geleegd- zijn af te halen bij De Baan,
Nauwe Geldelozepad 17.

Samen tuinieren
Wil je helpen de buurttuin bij De Baan
te onderhouden? Kom dan helpen op:
Zaterdag 24 september: Burendag
Mail: team@stichtingdebaan.nl of
023 5314463. Tussendoor helpen om
de tuin mooi te houden kan ook.
Verkeersproblematiek
Haarlem Klem organiseert bijeen
komsten (zie data op de website) waar
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burgers en bestuurders praten over
veiligere en minder belastende
verkeersstromen. Nieuwe leden welkom!
www.HaarlemKlem.nl
BUUV
info@haarlem.buuv.nu 023 5517845
Wijkagent
Danielle in den Berken: 0900 8844
Aed / reanimatie
Hangt bij apotheek Klinkhamer.
coordinator van opleiding – vacant
Whatsapp buurtpreventie
Meld je aan via:
06 14435776 (Tubergen)
06 50867040 (Iordensstraat)
Openbare ruimte problemen?
Via de BuitenBeter app meld je eenvoudig bijv. kapotte borden, uitstekende stoeptegels, overvloeiende
vuilnisbakken.
Parkonderhoud en blikjes recyclen
www.vriendenhaarlemmerhout.nl
elke woensdag van de maand van
11 – 12 uur bij de jubileumboom.

De Baan 50 jaar
Stichting De Baan bestaat 50 jaar
en heeft meer plannen dan ooit
om ook in de wijk een verschil te
maken, naast de vaste activiteiten
voor mensen met een verstandelijke
beperking.
De deur aan het Nauwe Geldelozepad
17 is altijd geopend voor buren
die een kijkje willen nemen, een
kop koffie halen of op woensdag
een portie verse Buurtsoep kopen.
Dagbesteding ‘t Paleis zit in het
klaslokaaltje en maakt leuke
spulletjes die voor een klein bedrag
te koop zijn.

BEVRIJDINGSPOP

BOS EN VAARTSCHOOL

Herdenken en feesten
in de Hout: het kan weer!

Leerlingen Bos en Vaartschool
zamelen plastic flessen in
voor Oekraine

Na drie jaar gedwongen afwezigheid van
het evenement, hadden de meer dan
100.000 bezoekers geluk met het weer!
Ze genoten de hele dag van optredens,
van Suzan & Freek, Krezip, Froukje,
Goldband, Maan, DeWolff + guests,
Shishani & Miss Catharsis, The Mauskovic
Dance Band, JessB en FeestDJRuud XXL.
En natuurlijk van het Kinderfestival in
het Florapark.
Zo’n 150 tot 200 vrijwilligers hielpen mee
het festival een succes te maken.
In 2022 vinden er drie festivals in de
Hout plaats. Twee ervan hebben plaatsgevonden: Bevrijdingspop en het Houtfestival. Nu is het uitkijken naar Parksessies
op 21 t/m 24 juli.
Fotografie: Archie Backx

Wat een prachtig groots en geweldig feest was
Bevrijdingspop dit jaar. Erg bijzonder dat we weer
samen konden zijn voor het Bevrijdingsfeest en
tijdens het herdenkingsmoment ook stil hebben
gestaan bij het vreselijke leed in Oekraïne.
Dat raakte.
Ik kom superlatieven te kort.’
Bernt Schneiders
voorzitter Stichting Bevrijdingspop
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RECEPT

BEREIKBAARHEID

Recept
Espresso tonic
•
•
•
•

koffie met croissantje of kaneelbroodje.
Spreek af met vrienden bij ons, dit
wordt je nieuwe hang out ;-). En de hond
uitlaten was nog nooit zo leuk met een
koffie to go met een koekje erbij.
Tot na de zomervakantie!’
BOEM
Wagenweg 70
06 11092694
info@boemhaarlem.nl

5 ijsblokjes
125 milliliter tonic
40 milliliter espresso koffie (koud)
1 schijfje citroen

• Doe de ijsblokjes in een hoog glas en
schenk de tonic erover.
• Schenk de espresso langzaam in, zo
voorkom je dat de koffie gelijk mengt en
krijg je mooie laagjes
• Garneer met een schijfje citroen
• Serveer met een rietje, hiermee kan je
de espresso door te tonic mengen
Enjoy ;–)

de ﬁetsende dierenar�s voor katten

persoonlijke en er�aren zorg aan huis
voorstel voor Willemini
58 x 63 mm
zwart-wit
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Koffiecafé BOEM
Vanaf 26 augustus is de Koninginnebuurt
een heus koffiecafé rijker: BOEM!
‘Boem werkt het liefst met lokale
leveranciers en biologische producten.
Dagelijks vind je er de beste koffie, de
lekkerste sapjes en de heerlijkste
taartjes vinden’ vertelt initiatiefneemster
Blanche Bastings. ‘Loop gezellig binnen
en start je dag goed met een heerlijke

Start nieuwe inrichting
Houtplein
Het gaat nu echt los, het Houtplein
wordt volledig aangepast. Alle bomen
op het plein zijn gekapt (dat was wel
even schrikken, maar er komen prachtige
bomen voor terug). De stad is via het
Houtplein tijdelijk slecht te bereiken.
In het nieuwe ontwerp krijgt autoverkeer
minimale ruimte. Meer informatie is
te lezen op de website van de gemeente
Haarlem: www.haarlem.nl/houtpleineo-herinrichting/
Planning
Onderstaand een overzicht wanneer in
welk gebied werkzaamheden worden
uitgevoerd. Deze planning is onder
voorbehoud van weersomstandigheden
en onvoorziene zaken.
• Raamsingel - Grote Houtbrug - Tempe
lier: april 2022 tot en met juni 2022
• Houtplein - Tempelierstraat - Lorentzplein - Wijde Geldelozepad: mei 2022
tot en met juli 2022
• Houtplein: juni 2022 tot en met
juli 2022
• Wagenweg: juni 2022 tot en met
oktober 2022

• Houtplein P-garage: augustus 2022
tot en met oktober 2022
• Dreef - Wagenmakerslaan - Tempelierstraat: oktober tot en met december
2022
• Houtplein - Tempelierstraat - Lorentzplein: december 2022
• Tempelierstraat zuid en noord:
nader te bepalen

Verkeersontwikkelingen
Zuidwest

Dat is onwenselijk. Het is belangrijk om
bij nieuwe ontwikkelingen niet nog
verder boven de reeds ver overschreden
‘CROW-normen’ uit te stijgen. Deze
normen zijn opgesteld, om de leefbaarheid en veiligheid in onze wijken te waarborgen.

Vanuit de ontwikkel zone Zuidwest
(woningbouw project bij het spoor) wordt
gekeken naar verkeersproblemen bij de
Pijlslaan. Er zijn op dit moment plannen
om deze weg eenrichtingverkeer te
maken. Uiteraard zal dit er in combinatie
met de extra mobiliteit veroorzaakt door
de nieuwe woningen voor zorgen dat
de verkeersdruk op de Emmabrug toeneemt. Vanuit de Wijkraad is aangegeven
dat dit leidt tot het verplaatsen van het
ene knelpunt naar het andere knelpunt.
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Riolering Koninginneweg
vervangen
Op de Koninginneweg zal de riolering
worden vervangen. In 2018 is al een
gedeelte aan de beurt geweest. Nu volgt
het tweede deel. Er komt een project-

groep, waar twee bewoners zich voor
hebben aangemeld.

Enquête betaald
parkeren Tubergen
De gemeente heeft in april onderzoek
gedaan naar het invoeren van betaald
parkeren in nieuwbouwwijk Tubergen en
vroeg bewoners naar hun mening.
Van de 630 genodigde adressen reageerden er 379. 201 (54 %) daarvan stemden
tegen invoering van betaald parkeren.

ONDERNEMER

UITGELICHT

Luxe zorg en wonen in
Verzorgingshuis Hildebrand
Bijna iedereen uit de buurt rijdt wel
eens op de Fonteinlaan van Haarlem
naar Heemstede. Ter hoogte van de Hout
is het een mix van oude en nieuwere
jaren zeventig panden. Het oude pand
van Verzorgingshuis Hildebrand vol
mooie details valt meteen op.
Aan de voorkant met de Fonteinlaan
is veel reuring, met uitkijk op de Hout,
op 300 meter van de beeldengroep van
Hildebrands boek Camera Obsura.
Op deze plek van de weg waren een paar
honderd jaar geleden veel herbergen:
net buiten de stad en er werd veel
gefeest en gedronken. Waar nu het verzorgingshuis zit, was vorige eeuw lange
tijd een huisarts gevestigd, en daarna
een bank, Mees Pierson. In 2021 werd
het verbouwd tot verzorgingshuis Hildebrand.
Uit de buurt
Als je binnenkomt kom je in een statig
pand, van eind 19e eeuw, met een grote
woonkamer en aanpalende keuken.
Aan de achterkant loop je een tuin in en
hoor je vogels. Het ziet er prachtig uit!
Bovendien worden er door Domus
Magnus, waar Hildbrand onderdeel van
uitmaakt als één van zeventien huizen
in Nederland, veel activiteiten georgani-

Onderaan de trap praten
over moraal
Coronahobby mondt uit in boek
over bijzonder fabelkunstwerk

seerd, zoals yoga, themaweken en elke
zondag is er een concert op de vleugel
die er staat, of met andere instrumenten.
Het pand biedt vandaag de dag een thuis
aan 28 bewoners, met een focus op
dementiezorg. De helft van de mensen
komt uit de buurt, de andere helft komt
hier juist wonen om dichterbij hun
kinderen te zijn die in Haarlem wonen.
Het verplegend personeel bestaat uit
24 vaste krachten, en er is 24 uur per
dag zorg aanwezig.
Aquarium en hond
Locatiemanager Geertje van der Meer
komt zelf ook uit de buurt. Op de vraag
wat Hildebrand speciaal maakt zegt ze:
“Het huis komt tegemoet aan de wensen
van de bewoners. Zorgen dat de bewoners een veilig en comfortabel thuis
hebben waarbij leefplezier centraal staat
is het uitgangspunt van wonen in Hildebrand. Oog hebben voor de wensen, verlangens en behoeftes van de bewoners
is hierbij essentieel. Een eigen kok kookt
elke dag vers, tegenwoordig met nadruk
op duurzaam eten en vermijden van ver-

de Remonstrantse kerk heeft gemaakt en
van wie werk is aangekocht door Teylers
Museum en het Rijksmuseum, maar hij
raakte in de vergetelheid. Het kunstwerk
bij ons in huis is geïnspireerd op de
fabels van Jean de la Fontaine. Iedereen
kent die wel: ‘De krekel en de mier’
bijvoorbeeld, of ‘De schildpad en de haas’.
Ze bevatten allemaal een belangrijke
levensles.’

spilling. Als je in Hildebrand komt wonen
kan je je huisdier meenemen. Zo hebben
we nu een aquarium en een hond in huis.
De bewoner zelf of familie verzorgt het
huisdier.”
Voor een luxe plek als Hildebrand moet
je wel budget hebben, want de kamers
zijn duurder dan in een gewoon verzorgingshuis. Daarvoor betalen de bewoners
zelf, de overige zorg is financieel hetzelfde geregeld als in andere verzorgingshuizen. Geertje heeft in 2021 de overstap
gemaakt uit de reguliere zorg naar de
particuliere ouderenzorg in Hildebrand.
“Natuurlijk wensen we iedereen een plek
als Hildebrand toe als je zorg nodig hebt,”
zegt zij. “We realiseren ons dat dat helaas
niet mogelijk is.” De zorgverleners in
Hildebrand kennen de bewoners en hun
familie goed. “Op die manier dragen we
hopelijk bij aan een fijn thuis.”
Volgens de overlevering zit het personeelskantoor nu op de locatie van de
oude kluis van de bank.

Middenin het trapgat van het huis van
aardrijkskundeleraar Sjoerd Zeelenberg
en zijn gezin kijken ze je aan: de leeuw
en de rat. ‘We hadden ze bijna weg
geschilderd toen we hier kwamen wonen,’
vertelt Sjoerd. ‘Maar ik ben blij dat we
besloten om er in eerste instantie niks
aan te doen.’
Twee jaar geleden besloten Sjoerd en
zijn vrouw Evelien om het enorme kunstwerk te laten opknappen. Nadat een
restaurateur twee dagen in de weer was
met een heus gummetje om de tekening
beter tot zijn recht te laten komen, kwam
het signatuur van de maker tevoorschijn:
R.G. Dat ontketende een geweldige
ontdekkingstocht, die uiteindelijk een
boek is geworden: Vriendschapsvuur.
‘Het werk bleek in 1942 te zijn gemaakt
door Roelf Gerbrands. Gerbrands was
een veelzijdige Haarlemse beeldend
kunstenaar, die ook het glas in lood in
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Hoe kwam je daar achter?
‘Toen we met zijn allen thuis zaten
wegens corona, ben ik gaan uitzoeken
wat het verhaal achter de schildering
was. Ik heb wat met de betekenis en
geschiedenis van plekken, dat fascineert
me. De kunstenaar was een van de
vrienden van de familie Hoog, die hier
in de oorlog woonde. Waarschijnlijk was
de schildering een bedankje. Hoog was
directeur van de Tubbergen kwekerij.
In de oorlogsjaren was er bij hen thuis
altijd te eten voor medewerkers van de
kwekerij en anderen die dat nodig
hadden. Maar zij aten niet samen met de
familie. Die at in de grote ruime keuken,
de anderen aten met zijn zessen tot
achten in de hal. Dat verklaart ook de
plek van de afbeeldingen: muurschilderingen met fabels komen vaak voor op

plekken waar gegeten wordt, om de
disgasten te stimuleren om over moraal
te praten tijdens het eten.’
Komt daar ook de titel van je boek
vandaan, Vriendschapsvuur ?
Dat is een woord uit een van de ver
beelde fabels, ‘De grijsaard en zijn kinderen’. Dat sprak mij meteen aan. Het hele
boek is daar uit voortgekomen. Ik heb
mooie vriendschappen overgehouden
aan de zoektocht: het ene nuttige contact
leidde tot een volgend bijzonder contact
dat mij weer verder hielp in deze opmerkelijke geschiedenis. Zoals Els Hoog,
die hier vroeger woonde. Het feit dat we
allebei op deze plek hebben gewoond,
gaf meteen een gevoel van verbondenheid. Zeventig jaar geleden roetsjte zij,
net als mijn kinderen nu doen, al van de
trap onder het toeziend oog van de
fabels. Je voelt je nog hetzelfde als mensen die hier vorige eeuw leefden. Dat is
toch bijzonder? En de levenslessen van
de fabels zijn nog even sterk.’

Wil wien gij kunt een dienst bewijzen,
Daar toch uw mindere u zeer noodig wezen kan!
’k Weet daar een tweetal faablen van:
Zoo zeker is de leer, die ik u aan wil prijzen.

Op de achterpagina is nog een fabel te vinden.
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DUURZAAM

Kosten van gas en elektra stijgen als
maar verder en het einde is nog niet in
zicht. Nu is het goede moment om je
huis te verduurzamen voor de komende
winter en zo je verbruik te verminderen.

• Praat met energiecoaches en buren
over hun ervaringen
• Bekijk de video’s van de Groene Kroon
over isolatie en dubbel glas op Youtubekanaal ‘De Groene Kroon’

Vereniging De Groene Kroon, in 2021 in
het leven geroepen om buren onderling
te helpen met duurzamer wonen, geeft
tips.

Meer tips vind je op degroenekroon.org
en Milieucentraal.nl
.
Langetermijnoplossingen
De Groene Kroon hanteert een 5-stappenplan voor een duurzame oplossing
op lange termijn. In het kort gezegd zijn
deze stappen:
• Isoleren (vloer, ramen, dak en wanden)
• Energieslurpers structureel aanpakken
• Ventileren
• Zonnepanelen plaatsen
• Warmtepomp plaatsen

Korte termijn oplossingen
De favoriete tips van de Groene Kroon
Energiecoaches:
• Zet je cv-ketel op 60 graden
• Plaats isolatiefolie achter je radiatoren
• Reinig de luchtroosters van energieslurpers zoals koelkasten, vriezers,
computers

Hoe je dit het beste aanpakt wordt
regelmatig gepresenteerd tijdens de
gratis toegankelijke themabijeenkomsten
van de Groene Kroon in lyceum Sancta
Maria. De volgende informatieve
bijeenkomst is op woensdag 5 oktober.
De laatste ‘ronde tafel’-discussie, in april,
werd door meer dan zeventig buren
bezocht.
Zie ook www.degroenekroon.org voor
een uitgebreide uitleg, video instructiefilmpjes, links naar relevante websites
en verslagen van de voorgaande
bijeenkomsten. Wil je zelf meedoen
met bureninitiatief de Groene Kroon?
Neem dan contact op via
info@degroenekroon.org
De Groene Kroon telt inmiddels zo’n
120 leden. Buren kunnen lid worden
voor € 25,00 per jaar.

Een fort in de wijk
en relatief grote ramen. ‘Kijk, de oude
cv-radiatoren staan er nog, dat was toen
nog een luxe in privéwoningen,’ lichten
de huidige bewoners Pieter van der Werff
en Valérie van Zadel toe. Zij kochten het
huis in 2002 en wonen er met hun drie
kinderen Nathan, Levi en Suus. Voor elk is
er een eigen kamer, want het pand is van
binnen groter dan je zou denken.
’t Fort aan de Iordensstraat

Het is een van de opvallendste huizen
in de Koninginnebuurt, als je vanuit de
Iordensstraat richting Lorentzplein kijkt,
zie je het meteen liggen: een strak,
modern vormgegeven woonhuis van
gele en rode bakstenen. Het lijkt aan het
Lorentzplein te liggen, maar dit geheel
vrijstaande huis hoort nog bij de Iordens
straat. Het is als allerlaatste gebouwd,
heeft huisnummer 77, en draagt vanouds
de bijnaam ’t Fort’
Die bijnaam heeft te maken met de
merkwaardige vorm van dit pand. Zeker
in de oorspronkelijke vorm (want later is
het een beetje verbouwd) had het iets
stevigs en bunkerachtigs. Veilig als een
fort dus. Het huis stamt uit 1922/23 en is
nu dus precies een eeuw oud.
Verantwoordelijk voor het ontwerp was
de architect Han van Loghem, die in
Haarlem heel veel heeft gebouwd.
Het bekendst zijn diens woonblokken
in Tuinwijk-Zuid (aan het Spaarne) met
gemeenschappelijke binnentuinen.
Dat gemeenschappelijke had te maken
met de socialistische opvattingen van
Van Loghem. Die gingen een tijdje
zelfs zo ver dat hij voor communistisch
Rusland ging bouwen: in Siberië staan
nog vele huizen van hem, uit de late
jaren 1920. Maar op het communisme
knapte hij later af.
Vertimmerd
Ziet dit huis er van buiten al ‘anders dan
anders’ uit, binnen is het ook bijzonder.
Intieme, niet te hoge kamers, veel houtwerk met roodbruine beits, donker parket,
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Fotografie: Fred de Ruyter

TIP: Verlaag je energierekening

Informatiebijeenkomsten

HISTORIE
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Oorspronkelijk was het gebouwd voor
een tandarts, mevrouw Prins, die er met
haar huishoudster woonde. ‘Onze eet
kamer was vroeger de wachtkamer,’
leggen Pieter en Valérie uit. ‘Patiënten
moesten achterom lopen. De behandel
kamer is nu onze werkkamer, en daar zit
een serre aan vast die later ook door
Van Loghem is ontworpen. Oorspronkelijk
was er nog een dakterras aan de voorkant, maar daar is, ook weer later, een
extra kamer op gebouwd.’
‘Toen wij het huis kochten, was het pand
half verdwenen achter begroeiing. Binnen
was er overschilderd en vertimmerd,
buiten waren de originele kleuren van de
kozijnen verdwenen, nogal verwaarloosd
akkemaal. Wij hebben het zoveel mogelijk weer in originele staat proberen
terug te brengen. Daar zijn we overigens
nog niet helemaal klaar mee.’ De zorg
voor dit pand, dat inmiddels een monument is, is in deskundige handen: Pieter
is zelf ooit afgestudeerd als architect en
Valérie is bouwkundige.
In de voortuin én in de driehoekige
achtertuin staan een soort Rietveld-tuinstoelen van bruin gelakt hout. ‘Die heb
ik zelf gemaakt’ vertelt Pieter niet zonder
enige trots. ‘Ze passen bij de sfeer van
het gebouw.’ Het monument kwam voort
uit de periode van Het nieuwe bouwen
of Nieuwe zakelijkheid: een stroming die
afscheid nam van het hergebruik van
oude stijlen, en van het opzichtig versieren van huizen met allerlei historische
stijlelementen. Het huis ’t Fort is van
binnenuit ontworpen, dus gedacht vanuit
de functies. Van daaruit ontstond de
buitenkant.

Is het prettig wonen in dit monument?
‘We hebben het hier helemaal naar onze
zin,’ bevestigen Pieter en Valéry. ‘Het huis
is als een jas die prettig om je heen zit.’
En kijk, het heeft ook wat versieringen
die het rechthoekige doorbreken: een
aantal smalle, prachtig gekleurde glas-inloodramen met sierlijke brandschilde
ringen, zowel in de zitkamer als in een
hoek van het trappenhuis. ‘Ze zijn ontworpen door Jaap Gidding, toentertijd
een belangrijk sierkunstenaar.’ Door het
grote raam van de zitkamer in de richting
van de Iordensstraat heb je een mooi
uitzicht. En omgekeerd heeft de Iordensstraat ook een fraai uitzicht op dit originele pand. Van Loghem heeft de wijk
iets bijzonders gegeven.
Antoon Erftemeijer

In het ABC Architectuurcentrum aan
het Groot Heiligland is tot 23 oktober
een fraaie overzichtstentoonstelling over
leven en werk van Van Loghem te zien.
Ook is onlangs het boek Het complete
oeuvre van J.B. van Loghem verschenen,
geschreven door Rudolphine Eggink.

TOT SLOT

Van de Redactie
Het bruist in de stad van de feestjes en
festivals, die na corona weer mogelijk
zijn. En het is bovendien zomer!
Middenin deze editie vind je een sfeerimpressie van het eerste Bevrijdingspopfestival in drie jaar. Daarnaast hebben
we nog veel meer culturele onderwerpen.
Zo bezochten we ’t Fort, het iconische
huis aan het eind van de Iordensstraat
en bleek het hoekhuis op de Schoutjeslaan een prachtige fabel te verbergen,
waar eigenaar Sjoerd Zeelenberg een
bijzonder boek over schreef. Sjoerd opent
zijn deuren tijdens ‘Koningin tussen
de schuifdeuren’. Dan kan iederéén het
kunstwerk in zijn huis bewonderen.
Riëlle en Marijke vertellen in deze
De Willemien ook wat er in oktober
verder te doen is bij buurtbewoners thuis.
tijdens dit bijzondere wijkfestival.

Verzorgingshuis Hildebrand mochten
wij vereren met een bezoek. Je leest er
alles over op pagina 12.
Meer vrolijkstemmend nieuws: burgemeester Jos Wienen mocht wijkraadlid
Henny de Vos een lintje op spelden!
Dat is zo verdiend! Dankjewel Henny
voor al je enthousiasme in de wijk.
Ook Annemieke Windt verdient een
bedankje. Na tien jaar stopt zij als
redactielid van De Willemien. Voormalig
eindredacteur van de De Willemien
Auke Douma neemt op pagina 2 afscheid
van haar als redactielid.
Ondertussen is het nog geen 2000 km
verderop oorlog. Ook daar staan we bij
stil. Kinderen van de Bos en Vaartschool
zamelden plastic flessen in om geld op
te halen en maakten daar tekeningen
over. Zie pagina 9.
Veel plezier met lezen!

Estafette-fabel
De leeuw en de rat
Een rat, die uit zijn gaatjen sloop,
Viel in de klauw eens leeuws. De sukkel had geen hoop.
Maar aller dieren Vorst, geneigd eens blijk te geven
Van ‘tgeen hij waarlijk was, schonk d’armen drommel ’t leven.
Een weldaad vindt haar loon. Wat leeuw die ooit een rat,
-Zoo denkt men licht- van nooden had?
En toch, te midden van zijn koninklijke gangen
Vond onverwachts de leeuw zich in een net gevangen:
En of hij woelde en of hij dreet,
Het web des jagers hield hem beet.
Maar meester rat snelde aan, doorknabbelde de mazen:
En gaf den leeuw zijn vrijheid weer!
Jean de la Fontaine

Meer weten over de fabel ?
 p 13
Neem jij het Estafette-fabel of -gedicht-stokje over?
Stuur je bijdrage naar: wijkkrantwillemien@gmail.com
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Adverteren in
De Willemien
Wij zijn op zoek naar nieuwe en
betrokken adverteerders voor
De Willemien.
Iets voor jouw bedrijf?
Mail ons
adverteren.willemien@gmail.com
We bespreken graag de mogelijkheden met je.

