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Eerste exemplaar Spaar Haarlem 2013 voor Cornelis Mooij

Even zaten we weer
allemaal even recht

haarlem - In de bomvolle Doelenzaal
van de Bibliotheek Haarlem Centrum
nam wethouder Cornelis Mooij afgelopen zondag het eerste exemplaar
van het plaatjesalbum Spaar Haarlem
2013 in ontvangst. De uitreiker was,
verrassend voor de tijd van het jaar,
niemand minder dan Sinterklaas. 'De
Ware Sint', zoals de opmerkelijk fitte
baard- en mijterdrager in zijn korte
overhandigingstoespraak benadrukte.

Cultuurwethouder Cornelis Mooij ontvangt van de Goedheiligman het eerste
exemplaar Spaar Haarlem 2013. Links van hem de trotse makers: Michaéla
Bijlsma en Eric J. Coolen, beide van Nieuwe Gracht Producties (Foto: www.preciesinbeeld.nl).
man uit Myra wethouder Mooij
het eerste exemplaar van het vol
verwachting tegemoet geziene
album.

Borrelhapjes

door Joost Mulder
Na het door het Ampzing Genootschap en zanger Hans Vos ontroerend vertolkte Haarlem-lied
van Mylou Frencken (verhinderd
wegens tv-opnamen) introduceerde
gastheer Bram Rietveld achtereenvolgens drie sprekers. Eigenaar Jos
Groskamp van feestartikelenwinkel Jan Monnikendam vertelde nog
eens hoe Toon Hermans met zijn
carnavalskraker Mien waar is m'n
feestneus in 1967 de winkel van een
tijdens de Neurenberger Messe bij
iets te veel bier en schnaps bestelde
partij van 50.000 opslagruimtevretende feestneuzen af hielp.
Na Groskamp legde Louis Mathijsen uit hoe een binnen de familie
als 'Oom Gips' aangeduide bloedverwant, een hier gestationeerde
legerarts uit het Brabantse Budel,
Haarlem tot de bakermat van het
inmiddels niet meer weg te denken gipsverband maakte. Daarna
was het Wim Cerutti die, met de
zichtbare sporen van de recente
plaatsing van twee gebitsimplantaten op het gelaat, een boeiende en

Jos Groskamp van feestartikelenwinkel Jan Monnikendam vertelde smakelijk hoe door de carnavalskraker 'Mien
waar is mijn Feestneus' de winkel in
snelle tijd 50.000 feestneuzen wist te
verkopen (Foto: www.preciesinbeeld.
nl).
vermakelijke greep deed uit zijn
onuitputtelijke voorraad verhalen
over het Haarlemse stadhuis. Op
dat moment had een deel van de
toeschouwers de Goedheiligman al
in de peiling. Die, met als bij voorbaat al mislukte vermomming een
reusachtige zonnebril op de bisschoppelijke gok, onopgemerkt
het plein voor de bibliotheek probeerde over te steken. Terwijl de
toeschouwers keurig in de 'wantwe-zitten-allemaal-even-recht'houding zaten, overhandigde de

Tegen het slot werden in de inmiddels aardig opgewarmde zaal de
makers van het tweede Haarlemse
plaatjesalbum,
archieftijgerin/
artistiek duizendpoot Michaëla
Bijlsma, tekenaar Eric Coolen en
grafisch vormgever Henk Tijbosch,
in de bloemen gezet. Daarna was
het tijd voor de borrel, met toepasselijke hapjes als Hete Hangijzers,
Feestneuzen en Gebroken Kippenpootjes. Maar niet nadat voorzitter
Joost Mulder (1957) met het Ampzing Genootschap de door Jac. C.
Stolwijk geschreven kraker Ik ben
een Haarlemse jongen (1946) de
zaal in had geslingerd. Even later
verdrongen de aanwezige intekenaars op het nieuwe plaatjesalbum
zich voor de verkooptafels om hun
exemplaar veilig te stellen.
Spaar Haarlem 2013 geeft op nog
speelsere wijze dan zijn vorig jaar
verschenen voorganger een leerzaam inkijkje in het rijke verleden
van de stad. Het album wordt geleverd met een eerste verzameling
plaatjes, die maandelijks wordt uitgebreid. Het album en de nieuwe
plaatjes zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Haarlem Centrum en de
vestiging van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat. x

VVD tegen plannen Dolhuysbrug
Hoewel eerder het College van B & W heeft aangegeven de Dolhuysbrug
voorbereidingen te staken voor de aanleg van deze brug over de Schotersingel heen, zijn er nu toch weer pogingen van onder anderen de Fietsersbond,
PvdA en GroenLinks Haarlem om deze brug toch aan te leggen.
De VVD hecht erg aan de weinige groene parken in Haarlem. Zeker als deze
van zo'n historische waarde is. We moeten zuinig zijn op onze parken en
bomen.
Het voorstel voor deze Dolhuysbrug stuit op een brede weerstand. De landelijke Bond Heemschut, die zet zich al meer dan honderd jaar onafgebroken
inzet voor het behoud van cultureel erfgoed is bijvoorbeeld één van deze
tegenstanders. Daarnaast hebben diverse wijkraden in Haarlem Noord en
de Haarlemse Bomenwachters aangegeven tegen de aanleg van deze brug
te zijn. Maar ook het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
tegen de aanleg door dit park. Na alle publicaties realiseren veel inwoners
van Haarlem dat deze brug ten koste gaat van dit park en die wensen zich
uit te spreken. Zoals een bewoner schreef: "De argumenten vóór de brug
zijn luid en duidelijk en makkelijk te vinden (zo is ieder fietsersstoplicht in
de buurt nu vol stickers 'voor de brug' geplakt), maar je moet als leek echt
je best doen om de tegenargumenten ergens terug te vinden."
Nieuws is ook, dat de tegenstanders steun gekregen van de stichting
Behoud Houtmanpad e.o. Deze discussie doet ook heel erg denken aan
het omstreden Houtmanpad. Ook nu een fietsvoorziening, waar op korte
afstand diverse alternatieve fietspaden beschikbaar zijn. Ook nu weer een
project van ruim een miljoen euro waar veel weerstand tegen is. En ook
nu weer een project dwars door historisch groen.
Als dit project doorgaat heeft dat als gevolg dat andere projecten niet doorgaan of dat deze rekening bij de mensen in de stad neergelegd wordt, die
het nu al krap hebben: ouderen, minima. Maar elke Haarlemmer, draait
hier weer voor op.
De VVD roept dan ook de bewoners van Haarlem op om deze online petitie
te ondertekenen op http://petities.nl/petitie/tegen-de-dolhuysbrug
Jeroen Boer
Schaduwraadslid VVD Haarlem

x

Haarlem stelt afsluiting
Verspronckweg-Zuid uit
haarlem/regio - Anders dan gepland

is de Verspronckweg-Zuid deze week
gewoon open voor verkeer in beide
richtingen. De weg zou worden afgesloten om een geluidreducerende
asfaltdeklaag aan te kunnen brengen
en de nieuwe drainage aan te sluiten
op de Schotersingel. Vanwege de lage
temperatuur is het werk uitgesteld tot
maart.
Met het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de herinrichting
van de Verspronckweg voltooid.
Eerder werden al de fietspaden,

trottoirs, parkeervakken en rijbaan
vernieuwd. Over het hele traject
werden de huisaansluitingen op
het riool vernieuwd.
Om de overlast voor bewoners,
ondernemers en automobilisten te
beperken was het werk gepland in
de voorjaarsvakantie, van maandag
tot en met vrijdag. Het asfalt kan
echter niet worden aangebracht bij
lage temperaturen. Het werk staat
nu gepland in maart: van donderdagavond 14 maart 22.00 uur tot
maandagochtend 18 maart 7.00
uur. x

Witte rook maar geen paus

Turkse literatuur
haarlem - Woensdagavond 27 febru-

De Goedheiligman probeert onopgemerkt het plein van de Bieb over te steken
met een al bij voorbaat mislukte vermomming (Foto: www.preciesinbeeld.nl).

ari is er een literatuuravond in de
Pletterij in het teken van twee
grote namen uit de Turkse literatuur: de dichter Nazim Hikmet en
de romanschrijver Ahmet Hamdi
Tanpinar. Drie Turkse Nederlanders, alle drie zeer bekend met
Turkse literatuur - Tuncay Çinibulak, Erol Sanburkan en Ünal
Akpinar - komen in de Pletterij
samen om samen met het publiek
een gezellige 'literaire babbel' te
houden. Aanvang aan de Lange
Herenvest 122 is 20.00 uur, de
toegang bedraagt € 5,-. x

haarlem - De brandweer is dinsdag-

(Foto: Rowin van Diest).

middag in actie gekomen nadat er
bij de meldkamer een melding binnen kwam dat er in een flatwoning
langs de Europaweg brand zou woeden. De melder zag vanaf de Europaweg een flinke rookwolk opstijgen
en vermoedde dat er in een woning
brand zou woeden. De hulpdiensten
hoefden niet lang te zoeken waar
de vermoedelijke brand zou zijn.
Vanaf de Europaweg, tegenover het

winkelcentrum, was de rookwolk
al vanaf een flinke afstand te zien.
Van brand was echter geen sprake.
Een bedrijf was bezig met rioleringswerkzaamheden, waarbij veel
stoomvorming vrij kwam. Na een
controle van de brandweer en politie konden de hulpverleners weer
terugkeren. x

