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Voordat er geproost wordt, vertelt Lize de Regt, 
voorzitter van de regentenraad, dat vanaf 1786 
alle bewoners hier werden gehuisvest. Aanvanke-
lijk was op die plek het Teylers hofje gevestigd.
In het hofje wonen negen mensen, zes in de huis-
jes en drie boven de regentenkamer.
De oudste bewoner Willem Mook, luitist en musi-
coloog, maakte bekend na 38 jaar te gaan verhui-
zen. Die begintijd was nogal improviseren. Mook: 
‘Maar ik was toen 23 jaar en was allang blij met 
een woning. Het was primitief. Op de gang stond 
een tweepitsgasstel op de koelkast, de afwas deed 

jubileum . . .                                           578ste verjaardag
van vrouwe en 
antonie gastHuys

Borrel van leden van de regentenraad met een aantal bewoners.

willem brand
tekst en foto’s

In de regentenkamer van het Vrouwe en An-
tonie Gasthuys aan Klein Heiligland 64 wordt 
op 14 februari de 578ste verjaardag van het 
hofje gevierd met bewoners en regenten. 

Van links naar rechts: Xander Alferink, secretaris, Immy Nieboer, regent, 
Lize de Regt,  voorzitter, en Henk Vonk, regent.

ik in de wastafel boven. Een douche was er niet. 
Elk nadeel heeft zijn voordeel: de huur was jarenlang zeer be-
taalbaar. Ik ga het hofje missen, maar vooral mijn buren.
Op jullie gezondheid en een gouden toekomst van het hofje.’

buurtmaaltijd . . . even noteren voor 2018
Let op, Lenny gaat weer een 
nieuwe serie buurtmaaltijden 
organiseren dus noteer de data 
vast in je telefoon/agenda, want 
het wordt weer superheerlijk!

- BUURT-BBQ op woensdag 4 juli

- Een reguliere buurtmaaltijd
  op woensdag 26 SEPTEMBER 

- De KERSTMAALTIJD
  op woensdag 19 december

Je kan vanaf 18.00 uur, binnenlopen 
en de maaltijd begint om ongeveer 
18.30 uur. 
Tot twee dagen van tevoren kan je je 
aanmelden via het mailadres:
buurtmaaltijdbijdeflintys@gmail.com 
Wie geen computer heeft, kan bellen 
naar Lenny: 06 – 44 50 22 36 
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We hebben als buurt en met 
de wijkraad een aantal actieve 
maanden achter de rug!
We kijken terug op een geslaag-
de jaarvergadering. We waren 
weer te gast in museum Haar-
lem. De vergadering begon met 
een leuk verhaal van Kim Bergs-
hoeff, schrijfster van de canon 
van Haarlem, over de kunste-
naars in onze stad.

Tijdens het officiële gedeelte van de 
jaarvergadering is de jaarrekening 
goedgekeurd en we namen afscheid 
van Billie van der Linden, Pina Car-
dia en Pieter de Jager als respectie-

velijk twee maal lid en secretaris van 
de wijkraad. Na afloop was er een 
spannende quiz over de geschiede-
nis van de stad. Tijdens de borrel 
werd bekend gemaakt dat de quiz 
was gewonnen door Pieter de Jager. 
De nieuwjaarsreceptie werd extra 
gezellig door Het Klein Huiskamer-
geluk dat de muziek verzorgde. 

de wijkraad . . .beste buurtbewoners

De nieuwjaarsreceptie is ieder jaar 
weer een gezellige en informele 
gelegenheid om buren en wijkbewo-
ners te ontmoeten. Ik hoop erg dat 

veel bewoners zich volgend jaar wel-
kom voelen en weten om even langs 
te komen om met elkaar het nieuwe 

jaar in te luiden! 
Inmiddels hebben we ook 
het verkiezingsdebat ach-
ter de rug, waarover u ver-
derop in deze Kampheilige 
meer leest.

Ook de eerste editie van het buurt-
eten bij Flinty’s was een groot suc-
ces, naar ik hoorde, en waar de 

bewoners van de ‘over-
kant’ aan de Gedempte 
Oudegracht ook lang-
zaam aanhaken!

Het zorgt alleen maar 
voor meer verbinding.
In de eerste week van 
juli staat de Buurteten 
barbecue gepland!
De locatie wordt nog 
bekend gemaakt.

 
Op 21 april gaan we Opzoomeren 
met elkaar. De commissie is al 

druk bezig met alle 
voorbereidingen en 
buurman Bart Schans-
sema was deze week 
bij de wijkraadver-
gadering voor een 
update. We hebben 
alleen nog mooi weer 
nodig!

Tijdens afgelopen 
vergadering hebben 
we op uitnodiging van 
Dennis en Jeroen van 

de DAKKAS een kijkje genomen 
op de bouwplaats. We zijn erg 
onder de indruk van de kas en de 
achterliggende filosofie achter 
het project. Vanaf half mei zal 
de DAKKAS een nieuwe ontmoe-
tingsplaats zijn waar bewoners 
en andere belangstellenden kun-
nen genieten van het prachtige 

uitzicht, in een zaak 
met hart voor de 
buurt en omgeving 
en duurzaamheid 
hoog op de agenda. 

En tenslotte zijn we 
als wijkraad enorm 
blij met de komst 
van Jan Wolthuis als 
nieuwe secretaris; 
hij volgt Pieter de 
Jager op. Welkom 
Jan! Op dit moment 
bestaat de wijkraad 
weer uit vier leden; 
geïnteresseerden 

zijn meer dan welkom om eens 
mee te vergaderen!

Tot ziens bij het Opzoomeren,
het buurteten of op straat! 

annelie bulsing
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Een prima initiatief natuurlijk van de 
vier wijkraden van de binnenstad: 
een verkiezingsevenement over 
veiligheid, leefbaarheid, openbare 
ruimte en verkeer. Maar de tweede-
ling is opvallend: alleen de lijsttrek-
kers mogen hun mond open doen 
(maar niet in discussie gaan!), de be-
woners worden geacht via een app 
hun mening te geven op stellingen.  

De hartekreet van Jacqueline draagt niet ver 
genoeg. Maar na driekwartier lukt het een 
man om de digitale ban te doorbreken en 
rechtstreeks een vraag te stellen. Hij blijkt 
niet in het centrum te wonen, maar op de Ou-
deweg. Alleen luisteren naar hapklare brok-
ken van politici die qua tijd strak geregisseerd 
worden, dat is toch wel keurig en karig.

‘Nog 5 seconden’, smeekt een SP’er. 
Nee, de bel is gegaan, zegt de pre-
sentator en pakt de microfoon af. 
Vragen uit de zaal zijn niet gewenst. 
Klik maar op je schermpje, dan heb 
je democratie genoeg.
 
En wat wordt er zoal door Haarlemse 
lijsttrekkers over de binnenstad ge-
zegd. Verkeer moet volgens bijna 
alle partijen om het centrum heen. 
Hoogbouw is uit den boze, vindt 
Hart van Haarlem. Jouw Haarlem 

Achterin de Nieuwe Kerk doet 
Jacqueline Sweerman uit de 
Cornelissteeg nog een verwoede 
poging. Ze roept:
“Er zijn ook mensen die geen 
mobiel hebben!”

Gezag straalt hij uit, maar ook 
betrokkenheid. Na bijna 42 jaar 
stopt Adriaan Helmig als notaris/
advocaat. ‘Ik ben als kandidaat 
bij Krans begonnen en nooit 
meer weggegaan.’ Een bestuur-
lijke duizendpoot ook.

Adriaan was de zevende in een gezin 
van acht. Een drukke jongen, zegt 
hij zelf. ‘Mijn vader was advocaat, 
mijn moeder heeft naderhand een 
HBO-studie gedaan en is docente 
‘naaldvakken’ op de MMS gewor-
den.’

In zijn jeugd speelde Adriaan basketbal in 
hetzelfde team als Mart Smeets. Die werd 
boegbeeld bij Studio Sport, hij bij bestuurlijk 
Haarlem.
Adriaan heeft het niet van een vreemde. ‘Mijn 
moeder en vader zaten overal en nergens in.’ 
Op zijn 28ste werd hij gevraagd door de Ne-
derlandse Basketbalbond. Na ook in het NSF-

uit de wijk . . .                                           adriaan Helmig

Pensioen valt samen met 
verHuizing

willem brand
tekst en foto’s

willem brand
tekst en foto’s wil maar liefst twintig klei-

nere fietsparkeergarages 
in de binnenstad. Autoluw 
is prachtig, maar stel wel 
parkeergarages open voor 
bewoners, vindt de Chris-
ten Unie. Van de SP mag 
de toeristenbelasting om-
hoog en de precariorechten 
omlaag. De stad mag ook 
groener. Plaats bomen in 
de Barteljorisstraat en zet 
er een bankje bij! En de 
kermis op de Grote Markt, 
krijgt van de PvdA haar ze-
gen, want de binnenstad is 
een beetje van iedereen.

‘Binnenstad
is een Beetje
van ons
allemaal

Die ene man van de Oudeweg lukt het rechtstreeks 
een vraag te stellen

bestuur te hebben gezeten, 
vond hij het begin jaren ne-
gentig welletjes binnen de 
sport. Ook omdat hij door 
zijn dochters het onderwijs 
had leren kennen. Hij zou 
o.a. vier jaar voorzitter van 
het ECL-bestuur zijn. Daar-
na nog acht jaar in het pri-
mair onderwijs bij wat nu 
Salomo heet. Hij omschrijft 
zichzelf als een oliemanne-
tje, als een handige vogel 
die ook een goede brief kan 
schrijven. 

Als zijn vrouw Ineke erbij 
komt zitten, zegt ze: ‘Het Is 
geen man om aan een stoel 
vast te binden, maar het 
had ook een onsje minder 
gekund. Hij gaat wel met 
pensioen maar hij heeft ‘t 
nog hartstikke druk.’ Hel-
mig lijkt een man te zijn die 
opbloeit als hij de leiding 
heeft. Toen zijn dochters 

in de stemming . . .keurig en ook wel karig
verkiezingsevenement
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We blijven op alle buurtfeestjes komen

Op dinsdag 6 maart was 
er in de Nieuwe Kerk een 
verkiezingsbedat met 
alle woordvoerders van 
de Haarlemse fracties. 
De vier centrumwijkra-
den hadden de krachten 
gebundeld om het debat 
te organiseren.

In alle vier de wijken was 
er huis-aan-huis geflyerd, 
en ondanks dat het aantal 
aanmeldingen van tevoren 
wat tegenviel was de uit-
eindelijke opkomst naar 
tevredenheid. 

verkiezingsdebat . . .centrum wijkraden
Met behulp van Sendsteps, een tool waarmee 
aanwezigen met hun telefoon konden stem-
men en opmerkingen konden versturen, werd 
de stemming aan het begin van de avond ge-
meten. 

Alle fracties hadden van tevoren een vragen-
lijst ingevuld, zodat de vier wijkraden op basis 
daarvan een programma met onderwerpen 
konden samenstellen. De partijen werden aan 
de hand van lootjes uit de hoge hoed aan el-
kaar gekoppeld.

Het was een beleefd en interessant debat, 
maar tot verhitte discussies kwam het – wel-
licht door het volle programma – niet.
Onderwerpen die tijdens het debat aan bod 
kwamen waren onder andere leefbaarheid 
(vooral de kermis op de Grote Markt zorgde 

voor reacties uit het publiek), stu-
dentenhuisvesting en het openbaar 
vervoer in de stad. 
Aan het eind van de avond werd een 
flinke verschuiving zichtbaar in de 
populariteit van partijen. Zo was 
20% van de aanwezigen van plan op 
GroenLinks te stemmen (was 13,4 
in 2014) en lijkt D66 een tegenge-
stelde beweging te maken (van 20,7 
naar 8,6). Ook koos het publiek zijn 
favoriete debater. Dat werd een ge-
lijkspel tussen Frank Visser (CU) en 
Floor Roduner (PvdA).

Na afloop kon het publiek onder het 
genot van een drankje napraten met
de woordvoerders van de partijen, 
wijkraadsleden van die vier wijkra-
den en buren. 

annelie bulsing

Lotte en Roos op hockey 
zaten, werd hij coach. ‘t 
Ene jaar bij de een, het an-
dere jaar bij de ander.
Ook was hij negen jaar ver-
bonden als bestuurslid bij 
de Philharmonie & Stads-
schouwburg. Ineke: ‘We 
gingen vaker naar voorstel-
lingen en hebben zo leuke 
mensen leren kennen.’

Een grote rol in hun leven 
speelt de kerk. Hoewel 
ze beiden streng-gerefor-
meerd zijn opgevoed en 
Adriaan thuis niet op zon-
dag mocht sporten, bleven 
ze de kerk trouw. Adriaan: 
‘Een kerk is een maat-
schappelijke organisatie 
met iets ondefineerbaars 
erbij.’ Ineke: ‘We houden 
van de gezangen van Huub 
Oosterhuis.’ Adriaan: ‘We 

zijn opgegroeid met de bijbel en dat leidt soms 
tot voor vrienden eigenaardige opmerkingen 
als: ‘t Lijkt wel ‘t kruikje van de weduwe van 
Sarfath.’
Hoewel Adriaan niet in de voetsporen van 
zijn vader wilde treden, is hij toch advocaat 
geworden. Dat kwam omdat hij na zes jaar 
kandidaat-notaris nog jaren moest wachten 
voordat hij als notaris door de Kroon zou wor-
den benoemd. ‘Ik wilde daar niet op wachten 
en wilde wat anders. Omdat ik wist dat ik daar 

toen niet rond zou kunnen komen, 
ben ik mezelf gaan verhuren als uit-
zendkracht. Bij Krans bleef ik twee 
dagen per week notariswerk doen. 
Ik heb nooit strafzaken gedaan, daar 
heb ik niks mee. Ik specialiseerde 
me in erfrecht en (v)echtscheidin-
gen. Na een tijdje begonnen andere 
advocaten mij zaken te gunnen.
Met vechtscheidingen ben ik ge-
stopt. Je leert mensen van de kwaad-
ste kant kennen.’

Zijn vertrek bij het kantoor Krans, 
Helmig & Stuijt, dat hij als familie-
kantoor omschrijft, valt samen met 
een verhuizing uit de Heiliglanden. 
Ineke: ‘We hebben hier met veel 
plezier gewoond, vooral door het 
contact met de buren. Maar het huis 
heeft een enge trap en is niet echt 
praktisch.’ Adriaan: ‘We gaan wel 
weg, maar wonen zo dichtbij dat we 
op alle buurtfeestjes blijven komen.’
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de dakkas . . .                                           Het is bijna zover

otto takes
tekst

Ondanks heel hard werken, zelfs tijdens strenge 
kou, gaat DeDAKKAS een maand later open dan 
gepland. Het wordt rond 1 april. Als we Dennis de 
Waart spreken, op 7 maart, wordt er hard gewerkt 
op een opgeruimde, overzichtelijke bouwplaats.
Er lijkt nog erg veel te doen.

Die vertraging is eigenlijk alleen maar het gevolg van 
het enthousiasme van de mensen àchter DeDAKKAS, 
die na 4 jaar van intensieve voorbereiding niet kunnen 
wachten tot ze de eerste gasten kunnen ontvangen voor 

een ontbijt, lunch, borrel of diner, soms onderbroken 
of gevolgd door een optreden en misschien zelfs een 
‘rooftop cinema’. Hun optimisme leidde tot een net niet 
haalbare openingsdatum, maar binnenkort kunnen we 
ons glas heffen op het terras van een gla-
zen paviljoen met een uniek uitzicht over 
Haarlem, van de Grote of St. Bavokerk via 
het gebouw van Hudson’s Bay en de Ka-
thedrale Basiliek weer naar het kolossale 
beginpunt.

de mensen acHter de dakkas 
Dennis de Waart, architect bij diverse 
buro’s en tendermanager in de bouw, tot 
het dakpaviljoen zich in een dagdroom 
openbaarde.
Victor van Veelen, de eigenaar van Het 
Friethoes, toekomstig leverancier van ver-
antwoorde frieten aan de dakkas, maar 
vooral op de achtergrond ondersteunend 

rob brakel
fotografie

bij de ontwikkeling van het project, voegde zich 2 jaar 
later bij Dennis. 
Jeroen Spek, horecaondernemer, kwam er 1½ jaar ge-
leden bij om samen met Dennis de dagelijkse leiding op 
zich te nemen. Het project maakte goede vrienden van 
ze.

Toen de vereiste des-
kundigheden bij elkaar 
waren gebracht en 
de uitvoering moge-
lijk werd, moesten de 
levenspartners van 
Dennis en Jeroen nog 
overtuigd worden. Het 
kostte niet veel moeite. 

De bedoeling is dat de 
310m² grote kas met 
voor de openschuivende 
deuren het 350m² grote 
terras, de functie in 
de stad krijgt van een 
bijzondere maar ook 
heel toegankelijke ont-
moetingsplaats met een 
uniek uitzicht, ook op de ondergaande zon! ‘Toeganke-
lijkheid’ is ook letterlijk van toepassing op De Dakkas: 
hij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Inclusiviteit 
van alle doelgroepen, noemt Dennis dat eigentijds. Best 
uniek op deze hoogte! 

De gemeente was aanvan-
kelijk afhoudend naar de 
plannen, maar zocht later 
toenadering. Misschien 
ontstond dat in De Pletterij, 
waar Dennis voor het eerst 
de zaal toesprak over zijn 
plannen en toenmalig bur-
gemeester Bernt Schneider 
op de eerste rij zat te luis-
teren. 

Onze wijkraad, toen met 
Deb Appel als voorzitter en 
o.a. Rob Haverkamp als lid, 
speelde een belangrijker rol 

intervieW met dennis de Waart
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bij de ontwikkeling van de 
plannen voor De Dakkas. 
De raad zag in Dennis de 
flamboyante ondernemer 
die de De Kamp een nieuw 
middelpunt kon geven en 
hielp contacten leggen die 
de jonge ondernemer voor-
uit konden helpen. Dennis 
was erg blij met de steun.

‘toegankelijkHeid’
In de directe omgeving zijn 
de reacties op de komst 
van De Dakkas nu vooral 
positief, na aanvankelijke 
angst voor overlast. De 
plaatsing van kas en terras 
nemen die angst voorlopig 
weg. Ook de bestaande 
horeca in de omgeving rea-
geert positief.

De Dakkas kan bezoekers 
trekken die ook van de ove-
rige horeca gebruik zullen 
maken. “De kramen maken 
de markt” zegt Dennis en 

bedoelt dat de horeca in de 
buurt er vooral beter van 
kan worden. Dat relatief 
veel ‘crowdfunders’ in de 
directe omgeving wonen 
duidt ook op vertrouwen, 
vindt hij. 
Straks is de locatie mo-
gelijk ook geschikt voor 
presentaties, discussie-
avonden, opnamen etc. 
Daarvoor kan bijvoorbeeld 
samengewerkt worden met 
De Pletterij, maar daarover 
ligt nog niets vast.

eten en drinken 
En wat kunnen we straks 
eten en drinken in de kas 
en op het terras? Vooral 
duurzame producten uit 

de omgeving van Haarlem 
en vanuit het idee dat vlees 
geen hoofdbestanddeel van 
elke menu hoeft te zijn. 
“Een etalage van nieuwe 
duurzaamheid is het stre-
ven. Uit een tapinstallatie 
met 16 kranen komt straks 
pils van Gulpener en nog 
een aantal soorten van dezelfde brouwer. Maar uiteraard ook enkele soor-
ten van Jopen, verder van Uiltje en regelmatig nieuwe smaken.
Er moet nog veel gebeuren voor de tap stroomt en het fornuis brandt.

Op het moment van ons bezoek is de kas bijna glasdicht, bijna geïsoleerd, 
en nog niet ingedeeld of ingericht. Plantenbakken en glazen ballustrades 
zullen het zicht van en op de overburen uitsluiten en de wind tegenhouden. 
In de kas komt een ruimte die afgehuurd kan worden door kleine gezel-
schappen en met een ‘eigen’ terrasje erbij!

De openingstijden worden uiterlijk van 08.00 – 24.00 uur. Dat zal moeten 
groeien. En goed nieuws voor de omwonenden: die zullen worden uitgeno-
digd voor een bezoek vóór de opening!

Tot dan! 

intervieW met dennis de Waart
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Als wijkbewoners zijn we voor 
de lunches bij het ‘opzoomeren’ 
en de nieuwjaarsreceptie vaak 
te gast bij het ABC Architectuur-
centrum. Hoogste tijd om daar 
een kijkje achter de schermen 
te nemen. De directeur van het 
centrum, Gabriël Verheggen, 
vertelt er maar al te graag over. 
Als ik een afspraak met hem wil 
maken, kan ik al de volgende 
dag terecht.

wat doet Het abc
Gabriël vertelt. Het ABC richt zich op architectuur en 
stedenbouw en met name op de kwaliteit van de leefom-
geving van Haarlem en omgeving. De focus ligt op in-

terieurarchitectuur en ruim-
telijke ordening, maar bijv. 
ook op tuin- en landschapsar-
chitectuur. Er worden mooie 
exposities gemaakt en er zijn 
lezingen, discussiebijeenkom-
sten, rondleidingen en work-
shops. De doelgroep varieert 
van architecten en project-
ontwikkelaars tot bewoners 
(jong en oud) en toeristen. 
Er zijn zo’n 30 vergelijkbare 
centra in heel Nederland. 
Hiermee wordt regelmatig 
samengewerkt, net als met 
gemeentelijke diensten, wo-
ningcorporaties en onderwijs-
instellingen (zoals InHOL-
LAND en Novacollege). 

gabriël verHeggen
Gabriël is bijna 10 jaar directeur 
van het centrum. “Mijn liefde voor 
de architectuur is ontstaan toen ik 
op kamers ging en bij een architect 
in huis kwam. Ik wilde eerst naar 
de Kunstacademie, maar het werd 
kunstgeschiedenis met als specialisa-
tie Bouwkunst. Bij architectuur vind 
ik het spanningsveld tussen eigen 
creativiteit en werken in opdracht, 
waarbij je ook te maken hebt met al-
lerlei eisen en wensen, regelgeving, 
budget etc. Erg interessant.
Het ABC richt zich op vraagstukken 
die –vanuit het verleden en heden- 
vooral op de toekomst gericht zijn.

Nu is bijvoorbeeld heel ac-
tueel wat de invloed is van 
de energietransitie en het 
toepassen van nieuwe vor-
men van energie.
Hoe gaan wij straks wonen 
en hoe gaan onze bestaan-
de en nieuwe gebouwen 
eruit zien? Dit is een boei-
ende vraag”

tHema’s
Architectuur wordt ook wel 
“de moeder der kunsten” 
genoemd. Enerzijds omdat 
het een bron is voor veel 
nieuwe stromingen in de 
kunst; anderzijds vanuit de 
beschutting, de primaire 
behoefte om ergens te 
kunnen schuilen. Het ABC 
kiest thema’s uit die om 
debat vragen. Met voor- 
en tegenstanders en voor 
henzelf, zoals Gabriël het 
benoemt “een inspirerende 
en neutrale rol” . Doel 

is om mensen bewust te 
maken van zowel vraag-
stukken als mogelijkheden. 
Een actueel thema waar 
het ABC zich onlangs op 
richtte, was bijvoorbeeld 
de Waarderpolder. Met als 
centraal issue: moet hier in 
de (nabije) toekomst wel of 
niet zowel gewerkt als ook 
gewoond kunnen worden. 
Een belangrijk punt bij de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart.

Het ABC biedt informatie 
en zorgt ervoor dat mensen 
vanuit diverse invalshoeken 
met elkaar in gesprek kun-
nen gaan. Zonder hier dus 
zelf een standpunt over in 
te nemen, het gaat echt om 
het bieden van een plat-
form.

exPosities 
In een zeer succesvolle 
recente expositie stond de 
tuin- en landschapsarchi-
tecte Mien Ruys centraal. 
Door haar grote bekend-
heid kwamen er geïnteres-
seerden uit het hele land 
speciaal voor de expositie 
naar Haarlem, een mooi   
visitekaartje voor de stad. 

Volgens het gastenboek 
was Ruys voor de een “Een 
topwijf die haar mannetje 
stond” en voor de ander 
“Een sterke en inspire-
rende vrouw”, waarbij over 
de expositie werd vermeld 
“Een mooie hommage aan 
de Grande Dame”. 

in bedrijf . . . abc arcHitectuur-
centrum Haarlem
angélique van Poppelen
tekst en foto’s 
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moeder naar dit mooie museum. 
Terwijl ik rondsnuffelde, bleef mijn 
moeder hangen bij de Lego. 

interesse?
Wil je meer weten over het ABC, 
loop dan even binnen:
Groot Heiligland 47. Het centrum is 
dinsdag t/m zaterdag geopend van 
12-17 uur en zondag van 13-17 uur.
Toegang voor volwassenen 2 euro, 
voor legobouw-kinderen 1,50.

Er is nog behoefte aan vrijwilli-
gers, die voor een aantal uur per 
week of meer beschikbaar willen 
zijn. Bijvoorbeeld als gastheer/-
vrouw. Voor meer informatie: 
www.architectuurhaarlem.nl

Wat meer uit de eigen 
omgeving was de ten-
toonstelling over het 
monumentale dorp
Oud-Velsen. Na de ver-
breding van het Noord-
zeekanaal nog net op 
tijd gered van de onder-
gang en nu een histo-
risch pareltje.

Gabriël: “Binnenkort 
starten we met Hage-
veldstad. Leerlingen van 
het Hageveldcollege 
hebben in het vak Cul-
turele en Kunstzinnige 
Vorming geleerd welke 
bouwstijlen er zijn, 
waar je bij bouwen op 
moet letten etc.
In tweetallen hebben ze 
vervolgens hun eigen 
droomgebouw gemaakt ,wat meer 
dan 100 maquettes heeft opgele-
verd. Deze worden hier tot begin 
april tentoongesteld.”
  

kinderen
Om niet alleen volwassenen maar 
zeker ook kinderen voor architec-
tuur te interesseren, worden er 
allerlei activiteiten voor deze doel-
groep georganiseerd. Zowel knutsel-
workshops als verjaardagspartijtjes.
Het ABC beschikt over meer dan 
60.000 Lego-steentjes, waarmee de 
kids zelf hun bouwwerken kunnen 
maken. Gabriël: “Laatst hadden we 

een verjaarspar-
tijtje van een jon-
gen die toen hij 
6 werd hier z’n 
verjaardag had 
gevierd.
Nu werd hij 12 en 
omdat zijn feestje 
toen bij ons zijn 
leukste herinne-
ring was, wilde 
hij hier opnieuw 
z’n verjaardag 
vieren.” Uit het 
gastenboek blijkt 
overigens dat niet 
alleen kinderen 
door Lego aange-
trokken worden. 
Een letterlijk 
citaat:“Met mijn 

Het overkoepelende thema is De 
stad van morgen. Hoe kan archi-
tectuur bijdragen aan de kwaliteit 
van onze leefomgeving?
 
De Dag van de architectuur valt dit 
jaar samen met de Dag van de Bouw. 
Dat geeft een unieke kans om naast 
lezingen, tentoonstellingen enz. ook 
bouwlocaties te bezoeken. 

dag van de arcHitectuur . . . stad van morgen

sonja overbeeke
tekst

De jaarlijkse Dag van de Architectuur vindt 
plaats in het weekend van 2 en 3 juni 2018.
Het landelijke evenement wordt georganiseerd 
door architectuurcentra die het vak willen pro-
moten bij een groot publiek. Het ABC Architectuurcentrum, 

Groot Heiligland 47,  organiseert 
een speciaal programma op
zaterdag 2 juni. 
Hier staat de vraag centraal hoe 
Haarlem omgaat met de stad van 
morgen en hoe werkt zij mee aan 
de energietransitie?
Het uitgebreide en afwisselende
programma is te vinden op www.
architectuurhaarlem.nl

De stad van de toekomst staat voor 
grote uitdagingen. Het wonen in 
de stad is populair, maar de woon-
wensen veranderen. Hoe gaan we 
om met een nieuwe mobiliteit, in-
frastructuur en de overgang naar  
duurzame energiebronnen?
Vernieuwende ontwerpen van archi-
tecten kunnen hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren.
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gluren . . .                                           bij de buren

willem brand
tekst en foto’s

Cathy van Lieshout en Marcel Otten 
in de Kleine Houtstraat (‘Zet je me 
op de voorpagina?’) had de derde 
ronde maar liefst achtenzeventig 
mensen in hun woonkamer. En er 
stonden nog tien mensen buiten! 
Bij Cathy en Marcel bracht het trio 
Greenflied lekkere liedjes van eigen 
makelij.

Zanger Neil schrijft over lief en 
leed dichtbij huis. Over zijn neefje 
en moeder, die beiden gelukkig hun 
ernstige ziekte overwonnen. Die bal-
lades werden afgewisseld met swin-
gende blues.

In de Ravelingsteeg vierde bewoon-
ster Dana Horeman een bijzondere 
verjaardag met vrienden én wild-
vreemden.

Bij haar zong sopraan Brigitte van 
Hagen de operapannen van het dak. 
Van Hagen moest het alleen met een 
muziekband doen, bassist en vriend 
was met 39 graden koorts thuis ge-
bleven.

Brigitte: ‘Ik ben een klassieke muts, 
met de basgitaar krijg ik een soort 
swing in mijn stem.’ In de woonka-
mer kwam haar stem zo ontzettend 

Een concept dat wint aan populariteit:
optredens in huiskamers. Tevens een 
manier om ongegeneerd huizen te bezich-
tigen. Er werd op zondag 11 maart wat 
afgegluurd in onze wijk.

Groot Heiligland 66,  2011 ES  Haarlem

patchwork , quilting
and more

+31 (0) 23 534 00 79

desampler .NL  |  info@desampler .nl

Volg ons op Facebook : de Sampler

binnen dat je lijf ervan ging vibre-
ren. Mooi slot: het publiek zong als 
ondergrondkoortje vier noten bas-
lijn.
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Hadewijch wouters

Hade in de 
Heiliglanden . . . 
“Een hee

l nieuw
 Haarlem

”

Het Lief en ik, we besloten dat 
er nog wel een mugje bij kon. 
Een mugje dat kan spelen in de 
Brakeboertuin, naar de lama’s 
kan gaan kijken in het Hout, mee 
achterop de fiets mag naar zee 
en een eigen cakeje kan versi-
eren bij Meneer Paprika.
  
Met kinderen gaat het nooit zoals je 
het op voorhand bedacht hebt. Dat 
weet ik, want we hebben er twee. 
Ga je op een leuke uitstap, vinden 
ze het saaaaai. Koop je een hip ca-
deautje, spelen ze twee uur met de 
verpakking. Wil je dat ze slapen, zijn 
ze klaarwakker. Wil je dat ze wakker 
zijn, vallen ze in slaap. Heb je je al 
voorbereid om hen om te kopen om 
te wandelen op Elswout, rennen ze 
vrolijk en probleemloos van padden-
stoel naar paddenstoel. Heb je een 
kast vol leuke verhalen, willen ze 
elke dag hetzelfde boekje lezen.

Anyway. Ook met het nieuwe mugje 
ging het niet zoals gepland. De dag 
na Sinterklaas fietsten we naar het 
echo-centrum, om daar te ontdekken 
dat het nieuwe mugje nog iemand 
had meegebracht. Twee nieuwe 
mugjes in één klap op komst.
Intussen bevind ik mij in een heel 
nieuw Haarlem. Ik lig vaker en meer 
op de bank dan me lief is.
Ik heb kennis gemaakt met verlos-
kundigen, dokters, fysiotherapeuten, 
osteopaten, yoga-mama’s, positie-
kledingwinkels en babywinkels. Het 
assortiment augurken in de Albert 
Heijn kent geen geheimen meer voor 
me, en al die leuke koffiebarretjes 
moeten het al een tijdje zonder mijn 
klandizie stellen. 
Intussen tellen we af, naar de komst 
van de mugjes toe. We verwachten 
ze in het begin van de zomer. Onze 

lieve buurman Has timmert vrolijk 
aan een kamer voor de oudste kin-
deren, zodat hun huidige kamer de 
dubbele babykamer kan worden.

Met wat moeite hebben we een kin-
derwagen gekozen die we met wat 
geluk op Marktplaats hopen aan te 
schaffen. Het Lief is in beraad over 
een zevenzitter en vrienden gaven 
ons de schattigste (en soms zelfs 
zelfgemaakte!) babyspulletjes ca-
deau. Ik kijk uit naar wandelen in 
de duinen met de baby’s, spelen op 
een dekentje in de Brakeboertuin, ze 
parkeren bij de buren om even in de 
douche te kunnen  en stretchen met 
de baby’s bij de baby-yoga.
Hoewel het met kinderen nooit gaat 
zoals je op voorhand bedacht hebt 
natuurlijk. En dat levert meestal de 
leukste situaties op.

Schagchelstraat 24-zwart   .   2011 HZ Haarlem   .   Tel.: 023 - 55 80 833   .   www.huistenboschkappers.nl

Om uw behandeling goed te kunnen plannen hebben wij voorkeur voor telefonisch contact. 
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