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LA Gedempte Oude Gracht
RA Kleine Houtstraat 
RA Korte Veerstraat
LA Spaarne
LA Bakenessergracht 
LA Nauwe Appelaarsteeg 
RA Simon de Vrieshof 
RA Klokhuisplein
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LA NH-Archief 
LA Lange Wijngaardstraat
LA Ceciliasteeg
RA Morinnesteeg 
RA Noorder/Zuider Schoolsteeg
RA Smedestraat
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LA Barteljorisstraat
RD Grote markt
RD Koningsstraat 
RA Jacobijnestraat
RA Prinsenhof
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Act 9

De Gedempte Oude Gracht 
voor 21.30u oversteken!

Daarna is de Nassaulaan 
een alternatief.

*Let op!

START> Prinsenhof
RA Jacobijnestraat
RD Drossestraat
LA Achterlangs 
RD Gasthuisstraat 
RD Tuchthuisstraat
RA Breestraat
LA Lange Raamstraat
RD Nieuwe Kerksplein
LA Nieuwe Kerksplein
RA Proveniershofje 
LA Grote Houtstraat
RA Cornelissteeg
RA Klein Heiligland
LA Nieuw Heiligland
RA Groot Heiligland
RA Zonnesteeg 
LA Kleine Houtstraat
RA Groendaalsteeg
LA De Witstraat
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Act 2
Act 3

Act 4

Act 5

Act 6
Act 7

Act 8



Wij zijn buitengewoon verheugd je te mogen 
begroeten op deze speciale avond in Haarlem. 

Met de belangeloze medewerking van vele partijen 
is deze wandeling, omlijst met tal van verrassende 

optredens door het historische stadscentrum, uitgezet.

Zonta Kennemerland Zuid heeft deze wandeling 
georganiseerd ten behoeve van het project 

“Help Haarlemse vrouwen naar een autonome toekomst”. 
Meer hierover en over Zonta kun je verderop lezen. 

Na de wandeling kun je genieten van de praalwagens 
van het bloemencorso. Mocht je vragen hebben, 

je kunt altijd terecht bij onze vrijwilligers die langs 
de route en bij de optredens staan.

Alle sponsoren, kunstenaars, theatermakers, musici, 
locaties, vrijwilligers en anderen die belangeloos hebben 

meegewerkt voor het goede doel, VEEL DANK!

Wij wensen je een leuke en gezellige avond toe. 
Laat je verrassen!

Sonja Schaper                                               Leida Sassen
Voorzitter Zonta Kennemerland Zuid     Coördinator Zonta Walk Haarlem

Namens Zonta Kennemerland Zuid

Welkom 



Empowerment van vrouwen is, al 100 jaar lang, 
een kernwaarde van Zonta.

Netwerkpro Haarlem werkt hieraan middels een 
effectief bewezen, intensieve cursus waarbij vrouwen 

uit de bijstand aan werk geholpen worden.

netwerkpro is een sociale onderneming die zich richt op 
het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. 

Met de NetwerkProof aanpak activeren zij 
werkzoekende vrouwen en verbinden zij hen aan 

kansen op de lokale arbeidsmarkt.  

Het opbouwen en onderhouden van een zakelijk netwerk 
is hierbij een onmisbaar onderdeel. Tevens bieden zij 

iedere deelnemer de kans op begeleiding van een mentor. 
Een mentor deelt vrijwillig kennis, ervaring en netwerk én 

helpt met het aanbrengen van focus. Zo verbindt en activeert  
Netwerkpro vrouwen op onze lokale arbeidsmarkt.

Daarom heeft Zonta Kennemerland-Zuid gekozen voor 
St. NetwerkPro Haarlem als Goed Doel 2019

www.netwerkpro.org



Over Zonta

www.zontakennemerlandzuid.nl

Zonta Kennemerland Zuid is onderdeel 
van Zonta International (www.zonta.org), 

een wereldwijde service organisatie van vrouwen 
met een zelfstandige of leidinggevende positie.

Per stad of regio’s zijn de leden 
verenigd in clubs om samen te 
werken aan de verbetering van 

de juridische, professionele, 
politieke en economische 

status van vrouwen.

Elk jaar zetten wij ons in voor 
vrouwen die waar dan ook een 
reikende hand van een andere 

vrouw kunnen gebruiken. 
Zonta clubs bestaan uit 

leden met zo veel mogelijk 
verschillende beroepen. 

Deze diversiteit maakt Zonta 
inspirerend en veelzijdig. 

Zonta biedt haar leden de 
mogelijkheid om elkaar 

nationaal en internationaal 
te ontmoeten en contacten 

te leggen.

Ben je geïnteresseerd in Zonta als lid of wil je 
ons gewoon financieel steunen, neem dan 

contact met ons op via onze website.



De periode 1570-1580 was voor Haarlem rampzalig verlopen. 
Honger en dood tijdens het Spaanse beleg (1572-1573), 
een pestepidemie in 1574 waarbij 20% van de bevolking 

omkwam, een grote brand in 1576 die een flink deel van de 
stad verwoestte en ernstige spanningen tussen protestanten 

en katholieken, die resulteerden in een verbod tot de openbare 
uitoefening van katholieke godsdienst.

Het stadsbestuur nam de wederopbouw krachtig ter hand 
en bevorderde de vestiging van immigranten uit de Zuidelijke 

Nederlanden. Vanaf ongeveer 1580 trok een grote stroom 
vluchtelingen naar het Noorden. Amsterdam, Leiden en Haarlem 

waren daarbij het meest in trek. En zo kwamen vele duizenden 
wevers, blekers, twijnders, weefgetouwmakers en handelaren 
vanuit de Brabantse en Vlaamse linnencentra naar Haarlem, 
aangetrokken door de goede reputatie van de Haarlemse 

linnenindustrie, het gunstige vestigingsklimaat en de 
toegezegde godsdienstvrijheid. 
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szHaarlem
Historisch

De 17e eeuw was ook voor Haarlem 
een Gouden Eeuw maar daarvoor..



In 1622 was circa 50% van de Haarlemse bevolking 
eerste of tweede generatie allochtoon. 

De textielindustrie en bierbrouwerij bloeiden als nooit tevoren.
Haarlem was al een beroemde schildersstad, maar groeide tussen 

1600 en 1650 uit tot het belangrijkste schilderkunstig centrum 
van de Noordelijke Nederlanden. Het kunstenaarsgilde Sint-Lucas 
telde in 1638 maar liefst 58 meesterschilders, onder wie Frans Hals. 

Vanaf circa 1585 werd er gigantisch veel gebouwd in de stad 
onder leiding van de uit Gent afkomstige stadsbouwmeester Lie-
ven de Key die zesendertig jaar in Haarlem werkzaam is geweest. 

Haarlem is vooral door zijn toedoen de meeste Vlaamse stad in de 
Noordelijke Nederlanden. Het stratenpatroon in de binnenstad 

van Haarlem – de vijfde monumentenstad van Nederland − is nog 
vrijwel helemaal zeventiende-eeuws of ouder.

Ideaal dus voor een historische stadswandeling!

In hun spoor volgden rijke kooplieden en grote ondernemers , 
maar ook schilder Frans Hals en de bouwmeester Lieven de Key.

De wederopbouw werd een groot succes. Had in 1572 
Haarlem nog maar 18.000 inwoners, in 1622 was dit 
aantal meer dan verdubbeld tot 40.000. Met een 
groei van 22.000 inwoners was Haarlem in 50 jaar 
met meer personen gegroeid dan in de 500 jaar 
daarvoor! 



Prinsenhof
Deze tuin was in de middeleeuwen onderdeel van 

de kloostertuin van het dominicanenklooster. Rond 1592 
werd de westvleugel van dit klooster verbouwd tot 

Prinsenlogement en werd de kloostertuin omgetoverd tot 
schitterende voortuin van dit nieuwe stadhouderlijk verblijf. 

In de 18de eeuw kwam hier de hortus medicus (geneeskundige 
kruidentuin). Rondom deze tuin waren allerlei medische 

instellingen gevestigd. Aan de noord- en zuidzijde liggen nu 
de gebouwen van het Stedelijk Gymnasium. 

In de tuin bevindt zich een tempeltje uit 1648, gebouwd door 
Jacob van Campen ter gelegenheid van de Vrede van Munster, 

die voor de Nederlanden het einde van de Tachtigjarige Oorlog 
betekende. Bijzonder is ook het beeld van Laurens Janszoon 
Coster, de uitvinder van de boekdrukkunst, van de hand van 

Gerrit van Heerstal, dat in 1722 in de kruidentuin werd geplaatst. 



Doelen
Het terrein hier aan de Gasthuisstraat was in gebruik bij de 
in 1448 opgerichte schutterij, bekend als de Jonge Schuts. 
Deze verruilde in 1519 de voetboog voor een vuurwapen 

(de klover) en kreeg toen de naam Kloveniersschutters 
van Sint-Adriaen. Het fraaie doelengebouw dateert uit 

de tweede helft van de 16de eeuw. 

De natuurstenen middengevel van het hoofdgebouw is 
uit de eerste helft van de 17de eeuw en heeft classicistische 
elementen. De trappartij leidt naar de grote schutterszaal. 

Frans Hals heeft diverse keren schuttersmaaltijden van 
de Adriaensdoelen geschilderd die in deze zaal werden 

gehouden. Het hele complex is nu in gebruik bij de 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland, in 1596 opgericht 

als stadsbibliotheek van Haarlem. 



Dat het Prinsenhof aan de Jacobijnenstraat het Prinsenhof 
heet heeft te maken met het feit dat de Prinsen van Oranje 
in vroeger tijden tijdens hun bezoeken aan Haarlem op dit 

Hof konden verblijven...

Vandaag start uw wandeling op het Prinsenhof en u wordt 
met muziek welkom geheten.. U wordt begroet door twee 

bekende figuren uit de geschiedenis...te weten Samuel 
Ampzing en Jacob van Campen...

Deze twee bekende Haarlemmers, die toevallig op het 
Prinsenhof hebben gewoond, komen met een verrassing..

En waarom? Omdat Haarlem het predikaat van 
Bloemenstad heeft gekregen!

www.historischtoneel.nl

Historisch Toneel
Genootschap
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Inmiddels is Floris Bates niet meer weg 
te denken uit de Nederlandse scene. 

Hij speelde op Le Mini Who en Bevrijdingspop 
Haarlem, in Paradiso Amsterdam (2x) en in Vera 

Groningen. Hij werd zelfs geselecteerd voor Popronde 
Nederland 2015. Lokaal (Haarlem/Amsterdam) is Floris 

met zijn band kind aan huis bij Patronaat.

Op het podium wordt Floris Bates bijgestaan door the 
Rented Friends, een live band  bestaande uit diverse 

muzikanten uit de underground, in wisselende samen-
stellingen.

Floris Bates 
Rented Friends

www. www.facebook.com/florisbatesmusic
www.geertruida.net/artists-floris-bates.php

florisbates.bandcamp.com/

#2
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Floris Bates is een componist, 
kunstenaar en thuiskapper uit 
Haarlem. Als hij niet aan het 
schilderen of fotograferen is 
schrijft hij popliedjes over zijn 
dagelijkse beslommeringen.



Buikdanseres
Raniya

Buikdans Studio Raniya staat onder leiding van
 buikdanseres Raniya en is gespecialiseerd in het geven 

van buikdansles. In onze dansstudio, inclusief theekamer 
en kleedkamer met manden vol kleurrijke rokken 

en muntjessjaals is alles aanwezig om van buikdansen 
een totaalervaring te maken. 

Het is een plek waar je uit je hoofd in je lichaam komt, 
waar je kunt genieten van dans en muziek en waar 

vriendinnen voor het leven worden gemaakt.

www.buikdanshaarlem.nl
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www. toneelgroepbende.nl

Toneelgroep
BeNde

In de tachtigjarige oorlog kreeg zij de status van heldin, 
doorzetster, voorvechtster, met in haar kielzog andere 

sterke vrouwen. Een aantal spelers van BeNde zal kleur geven 
aan dat ene puntje op de tijdlijn tussen fossiel en robot.

Wij hebben ons tijdens improvisatieavonden gewaagd 
op die tijdlijn en daaruit is onze voorstelling ’Puntje puntje 

puntje’ ontstaan:  een fragmentarische voorstelling over 
hoe klein of groot een mens kan zijn.

Nieuwsgierig? 
Kom kijken in het weekend van 25 mei in het 

Haarlemmerhout theater!

Altijd in voor uitdagingen, 
vernieuwing, improviseren met 
een beetje lef en vastberaden-
heid. Ook vandaag gaan we de 

uitdaging aan;  één avond in het 
teken van Kenau Simonsdochter 

Hasselaer. 

#4



Kerksplein
We zijn hier in de Vijfhoek. Deze wijk kwam tot ontwikkeling 

toen vanaf de val van Antwerpen in 1585 veel Vlaamse wevers 
zich vooral om geloofsredenen in Haarlem vestigden.

 
Op de plaats van de huidige kerk lag een in 1485 gesticht 

vrouwenklooster, gewijd aan Sint-Anna. 

Na de reformatie werd in 1612 in de voormalige kloosterkerk 
voor de eerste keer een protestantse dienst gehouden. 

De stadsbouwmeester Lieven de Key voorzag in 1613-1616 
deze kerk van een prachtige toren, die er nog steeds staat. 

De kerk werd in 1649 gesloopt en vervangen door een 
protestantse kerk, de Nieuwe Kerk, naar ontwerp van Jacob 

van Campen. De kerk is gebouwd op een vierkant grondplan 
en verwijst in zijn hoofdopzet naar de Tempel van Jeruzalem. 

Nieuwe



Begin 15de eeuw werd hier het Michielsklooster, een 
vrouwenklooster, gesticht. Na de reformatie werd het klooster 
afgebroken en werd het hele terrein in gebruik gegeven aan 

de oudste Haarlemse schutterij. Het binnenterrein, de voormalige 
kloostertuin, ging dienst doen als schiet- en oefenterrein. 

Hier kwamen de schietschijven of doelen. 

Op de hoek van de Grote Houtstraat en de Doelstraat 
verrees in 1591-1593 onder leiding van Lieven de Key een 

sierlijk hoofdgebouw in de stijl van de Hollandse Renaissance. 
In de grote zaal hielden de schutters hun bijeenkomsten en 

vermaarde maaltijden. 

In 1681 kreeg het doelengebouw een andere bestemming, 
als stadsherberg of Herenlogement. In 1706 werd het tot 

Proveniershuis verbouwd, een soort bejaardentehuis waar men 
zich kon inkopen voor onderdak, maaltijden en verzorging. 

Het complex is tegenwoordig in beheer bij de gemeente en 
doet nog steeds dienst als huisvesting van ouderen.   



Maurice
Ploem

Maurice Ploem (Heemstede, 1965) 
is beeldend kunstenaar, trainer en speelt cello.

In het schilderen en zijn muziekspel zoekt hij vanuit stilte 
naar wezenlijke klankkleuren. Aan het Proveniershof in 

Haarlem runt hij Galerie de Provenier.

www.galeriedeprovenier.nl  foto: Rogier ten Hacken
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‘Schrijven en dichten is voor mij een manier van communiceren. 
Ik kijk heel graag, wil nog steeds beter leren kijken. Naar alles. En 
naar de wereld achter dat alles en daar woorden aan geven. Ik 

ben heel nieuwsgierig, dat helpt.’  Alles heeft een verhaal. Altijd. 

Gedichten en muziek gaan goed samen. 
Af en toe doet zich de gelegenheid voor om samen te werken 

met cellist en beeldend kunstenaar Maurice Ploem.  

Voor meer info, gedichten en kunst:

Willemien Spook (Haarlem, 1955) 
is Stadsdichter van Haarlem, 

schrijfdocent, beeldend 
kunstenaar en schrijver van 

(bij voorkeur korte) verhalen. 

Willemien is geboren en getogen 
in de Haarlemse Bomenbuurt 
en groeide op in een huis dat 

haar opa bouwde in een straat 
die is ingeklemd tussen

 twee kerkhoven. 

www. willemienspook.nl  foto: Wibria Krakau

#5

Willemien
Spook



Museum Haarlem, opgericht in 1975, 
is hét stadsmuseum van Haarlem en omgeving. 

Hier vindt je alles over de oude én recente geschiedenis 
van de stad. Het museum heeft een kleine staf en 120 
enthousiaste vrijwilligers. Het is gehuisvest in een deel 

van het voormalige Elisabeth’s Gasthuis. 
Voor 1581 was hier een Fransciscanenklooster. 

We zijn hier in de oude wijk de Heiliglanden. 
Naaste buur is het Architectuur- en Bouwhistorisch 

Centrum Haarlem (ABC). Het Frans Halsmuseum 
ligt op 50 m afstand. 

Museum
Haarlem



Gitarist Jean Zijta (64) zingt vanavond zijn 
eigen originele Franse chansons. Zijn melancholieke 

liedjes gaan over alles wat hem bezig houdt. Tot voor 
3 jaar veelal in het Engels. Zijn voornaam suggereert 
een Franse achtergrond, maar niets is minder waar. 

Geboren en getogen in Haarlem, met een drie voor de moeite 
op zijn eindexamen Frans. Dat is ten goede gekeerd!  Hij wordt 

daarbij begeleid door de inventieve bassist Charles Kreuger, 
een bekende in de Haarlemse jazzscene. 

Jean Zijta speelde in diverse ensembles, jazz, brazil, folk en rock. 
Momenteel is hij, naast zijn solowerk, de gitarist van Obmoc, 
een Haarlems jazzcombo (Zondag 14 april te beluisteren in 

een uitverkochte Muziekschuur Bloemendaal).

Als artiest is Jean te beluisteren op Spotify, 
Deezer & Apple Music

#6

Jean Zijta
Haarlem

www.sojean-zijtaundcloud.com



www.circushakim.com

#7
Hakim Traïdia is geboren in Algerije op 27 juli 1956. 

Hij volgde de toneelacademie in Parijs, waar hij ook een 
opleiding in pantomime genoot. In Nederland liep hij stage 

bij diverse pantomime gezelschappen. 

De door Hakim ontwikkelde acts vinden hun oorsprong
 op straat. Door met name zijn talloze optredens op het 

Leidseplein in Amsterdam en het Centre Pompidou in Parijs, 
kan hij op allerlei lokaties en voor ieder publiek spelen. 

Door alledaagse gebeurtenissen onder een vergrootglas 
te leggen, is de kans heel klein dat toeschouwers deze niet 
herkennen. Veelal betrekt Hakim het publiek bij zijn spel. 
Hakim is een creatieve duizendpoot. Van theater tot film, 

van televisie tot boeken en cd’s.

Hakim



www. benaparte.nl
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Kunstschilder Ben Haveman uit Hoofddorp maakt kleurrijke, 
moderne en beweeglijke schilderijen op doek en dik fotopapier. 

Zijn stijl is een hedendaagse variant van de COBRA-stijl, dus 
met veel kleur, kracht en beweging. ZIjn werken herbergen altijd 

elementen van mensen, dieren en met name vogels.

Zijn werk is  te bezichtigen in zijn atelier in Hoofddorp.

BENapARTe



#1> Startpunt Prinsenhof #2> Achterlangs #3> De Doelen + NetwerkPro 
#4> Nieuwe Kerksplein  #5> Proveniershofje #6> Museum Haarlem #7> Egelantiertuin 
#8> De Dakkas #9> Kleine Houtstraat #10> De Waag/Teylers #11> Bakenessergracht

#12> La Philip Frankplein #13> Simon de Vrieshof #14> NH Archief 
#15> Wijngaardtuin #16> Kloostergang #17+18> Prinsenhof Eindpunt

2
16

171

15

14

3

4
5 6 7

8

9

Route



Act #1
Historisch Toneel 

Genootschap
Act #2

Floris Bates & 
Rented Friends

Act #3
Buikdanseres Raniya

+ Informatie NetwerkPro
Act #4

Toneelgroep BeNde
Act #5

Willemien Spook
& Maurice Ploem

Act #6
Gitarist Jean Zijta

Act #7
Hakim
Act #8

BENapARTe
Act #9

Muurmeesters
Act #10

Storyteller Hisperientia
Act #11

BuurtSessies
Act #12
Shuffles
Act #13

DJaFya Formation
Act #14

Harlem Jive
Act #15

Roger & Vlinder
Act #16

IDENTITY
Act #17

Masseur Daniëlle 
Act #18

LightArts Video & Muziek

14

12

11

13

10

De Gedempte Oude Gracht 
voor 21.30u oversteken!

*Let op!



Muurmeesters maakt het mogelijk je favoriete schilderij  
aan je eigen muur te bewonderen.  Kies uit schilderijen 

van Rembrandt, Vermeer, Verspronck, Van Gogh en 
natuurlijk ‘onze’ Haarlemse Frans Hals! 

Een Muurmeester is een mooie print van een Oude 
Meester op textiel in een alumimium frame. 

En nog wisselbaar ook. 

We zijn benieuwd naar je oude meester foto (post hem 
op de Zonta Facebook pagina?) en wensen je veel 

plezier met deze wandeling vol verrassingen.

Speciaal voor de Zonta Walkers geven wij t/m mei 
een korting van 10% met de code:

www.muurmeesters.nl

Muurmeesters

#9Vereeuwig jezelf in een 
Oude Meester tijdens de 

Zonta Walk Haarlem.

Waag

ZWH 10



Vrijwel naast de Waag is de huidige hoofdingang 
van Teylers Museum. De imposante voorgevel is gebouwd 

rond 1880. Het oudste gedeelte van dit museum is de 
Ovale Zaal, voltooid in 1784. 

De Gravestenerbrug over het Spaarne vormt een 
verbinding met de wijk de Burgwal. Aan de overzijde 

van het Spaarne het enorme Hodshonhuis, in 1800 door 
Abraham van der Hart gebouwd voor de rijke dame 

Keetje Hodshon. Sinds 1829 is dit de zetel van de het 
oudste wetenschappelijk genootschap van ons land, de in 

1752 opgerichte Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.  

Waag&Teylers
Schepen uit alle windstreken 

meerden hier in het Spaarne aan. 
De lading moest doorgaans 
gewogen worden vanwege 

stedelijke belastingen. 
Dat gebeurde in of voor 

de Waag, gebouwd in 1597 
door de stadsbouwmeester 

Lieven de Key. 



Guy Rocourt is een jonge historicus, docent en 
verhalenverteller. Zijn doel met Hisperientia is

 geschiedenis voor jong en oud tot leven te brengen. 
Dit doet hij door spannende verhalen te vertellen over 

zijn grootste passie; de geschiedenis en geheimen 
van Haarlem. Hiermee hoopt hij u te betoveren!

Hisperientia is afgeleid van de Latijnse woorden 
historia (geschiedenis) en experientia (beleven of 
meemaken) en biedt rondleidingen langs de oude 

binnenstad van Haarlem aan. 

Deze zal bestaan uit een korte introductie op de Haarlemse 
geschiedenis en een wandeling langs de hoogtepunten van 
de historische stad. Daarnaast is er extra aandacht voor haar 

onbekende geschiedenis, zoals de kanonskogelverhalen, 
de zieken in de lappenmand en de ambassade van Malta. 

www.hisperientia.nl foto: Antoine Rocourt

Storyteller
Hisperientia
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Onder lichte leiding zingen en musiceren. 
Zing je of speel je gitaar, ukelele, licht versterkte bas 
of toetsen, lichte drums/slagwerk/percussie, mond-

harmonica, melodion, trekzak, accordeon, viool, cello, 
houten of koperen blaasinstrument, mondharp? 

Kom erbij, want die instrumenten klonken hier al eerder 
en blijven welkom. Nu nog de xylofoon, duimpiano...! 

We staan open voor deelnemers die anders niet zo 
vaak muziek kunnen maken of naar een concert kunnen. 

We treden naar buiten met optredens, ook in kleine 
kring voor bv. zorginstellingen of scholen. 

Buurtsessies

www.buurtsessies.nl

#11
De Buurtsessies zijn 

maandelijkse akoestische 
muziekavonden in het 

Posthuis in Haarlem-Noord 
(bijna elke derde dinsdag 

van de maand) en Centrum 
de Baan in de Koninginne-
buurt (bijna elke tweede 

donderdag van de maand). 



Aan de Bakenessergracht is 
Haarlem op zijn mooist. 

Veel fraaie historische panden 
die veelal nog particulier 

worden bewoond of kleine 
bedrijven huisvesten. De Bakenes 
(nes betekent drassige landtong) 
is een van de oudste wijken van 
Haarlem, die in het begin van de 
14e eeuw tot ontwikkeling kwam. 

De oogverblindende 
schoonheid van de toren van de 

Bakenesserkerk is van overal te zien. 

Hier stond rond 1420 een 
gesticht gasthuis dat op het 
einde van 15e eeuw werd 

uitgebreid en een kerkelijke 
functie kreeg. 

Van 1577 tot 1994 is de kerk bij de hervormden in 
gebruik geweest. Nu zetelt er de archeologische dienst. 

Op nummer 46 woonde Simon de Vries. (zie Simon de Vrieshof). 
Een gedenksteen in de gevel van dit huis herinnert hieraan.  

Bakenesser
Gracht



In 2005 werd het binnenplein 
van het nieuwe rechtbankcomplex 

vernoemd naar Simon de Vries 
(geb. 1870). 

Hij was bijna 50 jaar rabbijn 
in Haarlem en is tevens bekend 
als auteur van Joodse Riten en 

Symbolen. De Vries kwam in 1944 
om in het concentratiekamp 

Bergen-Belsen.

Vernoemd naar de Haarlemse rabbijn 
Philip Frank. Hij was tevens opper-

rabbijn van Noord-Holland (excl. A’-
dam) en werd in 1943 geëxecuteerd. 

Op het monument zijn de namen 
aangebracht van de 720 Joodse Haar-

lemmers die tijdens W.O.2 werden 
gedeporteerd en niet terugkeerden. 

Naast het Philip Frankplein ligt het 
Hofje van Bakenes, het oudste hofje 

van ons land, gesticht in 1395. 



DeShuffles

Wij vinden het ontzettend leuk om vanavond ons 
muzikale steentje te mogen bijdragen aan de Zonta Walk. 

Wij zullen u vanaf ons plekje op het Philip Frankplein met 
alle plezier toezingen met ons repertoire uit de jaren 60 tot 
heden. Blijf lekker even staan en zing, als u daar zin in hebt, 

gezellig met ons mee, of geniet van ons enthousiasme en 
de heerlijke klanken van allemaal fijne liedjes. 

Tot ziens!

www.popkoorhaarlemshuffle.nl
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Wij zijn een 7 koppige formatie die reeds 20 jaar bestaat. 
Kewoon Kezellik! Dat is het motto van onze band met 

Surinaamse Roots. Dja Fya is sterk in het spelen van 
diverse muziekstijlen om zo elke bezoeker te kunnen 
vermaken, denk aan soca, merengue, kaseko, hindi-

antilles, motown, reggae, salsa en soul! 

Zij beseffen dat een feest pas geslaagd is als ze 
iedereen aan het dansen hebben gekregen.

Dja Fya maakt er 
een feestje van. 

De temperatuur zal 
oplopen tot een hoogtepunt.
Zoals ze in Suriname zeggen, 

Dja Fya! (ofwel hier is het heet! )

www.facebook.com/djafaya.fayadjang
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Dja
fya



De Janskerk bestond vorig jaar 700 jaar en is het 
oudste kerkgebouw van Haarlem. De kerk was 

oorspronkelijk onderdeel van het klooster van de 
roemruchte Ridderlijke Orde van het Hospitaal van 

Sint-Jan van Jeruzalem, gesticht in 1099 bij de eerste kruistocht. 
De leden stonden bekend als jansheren ridders van Rhodos, 

ridders van Malta of johannieters. 

Vanaf 1587 deed de Janskerk bijna drieënhalve eeuw 
dienst als kerkgebouw voor de hervormden. Ruim 80 

jaar is de kerk inmiddels in gebruik als archief. 

De commanderij van Sint-Jan was het meest 
aanzienlijke en meest invloedrijke van de twintig 

Haarlemse kloosters en wat betreft kunstbezit een van 
de rijkste en belangrijkste in Nederland. 

Vandaag de dag is de kerk het publiekscentrum 
van het Noord-Hollands Archief.

Noord-Hollands
Archief



Archief

www. harlemjive.nl

Genieten van swingende en jazzy nummers!

Vocal group Harlem Jive bestaat uit 16 zangers en 
zangeressen. Wekelijks repeteren zij onder leiding van 

zangcoach Marianne Hopman aan een afwisselend repertoire. 

Onze nummers, met een duidelijke jaren vijftig-stijl, zijn over 
het algemeen lekker swingend. Harlem Jive laat u ook genieten 

van a capella en jazzy nummers. Ook moderner repertoire wordt 
door Harlem Jive op geheel eigen wijze ten gehore gebracht.

Harlem Jive
Vocal Group
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Roger de Bortoli

Roger De Bortoli (1985) is een Italiaans-Braziliaanse 
muzikant die in Nederland woont. Roger heeft gitaar
 gestudeerd aan het Conservatorium voor populaire 

muziek in Curitiba, Brazilië en basgitaar aan het 
Artez conservatorium in Arnhem. 

Hij speelt op veel locaties en festivals in Brazilië en Europa. 
Zijn stijl bevat Braziliaanse invloeden, van Bossa Nova tot 
Baião, vermengd met jazz. Door originele arrangementen 

van traditionele Braziliaanse liederen en eigen composities 
te spelen, overschrijdt zijn muziek grenzen en brengt hij je 

in vervoering met zijn opwindende Braziliaanse muziek.

www.facebook.com/roger.debortoli.3 foto: Carlo Balestreri
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De grootste vlinder van Haarlem is tijdens de Zonta Walk 
Haarlem te spotten op 1 van de mooiste plekjes.

De Vlinder
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Kloosterhof
Dit was de binnenplaats van het dominicanenklooster 

(1290).  Na de stadsbrand van 1351 werd het herbouwd. 
De zuidelijke dubbele kloostergang diende als 
eetzaal (refter).  Aan de oostelijke kloostergang 

liggen de sacristie en de kapittelzaal. 

In 1581, bij de reformatie, verviel het 
kloostercomplex aan de stad. De kloosterkerk werd afgebroken, 

de rest ging deel uitmaken van het stadhuiscomplex. 

Beneden is nu de gemeenteraadszaal, boven zijn kamers 
van de raadsfracties. Het aanzien van de bebouwing 

rond de binnenhof werd blijvend geschaad doordat op 
de kloostergangen een verdieping werd geplaatst om de 

Nationale Nijverheidstentoonstelling te huisvesten (1860). 



Uniek aan ons land is de vrijheid en de tolerantie op 
allerlei gebied. Je mag zeggen wat je wilt, geloven wat je wilt 

en je kunt openlijk uitkomen voor je seksuele voorkeur. 
Ook zijn we tolerant tegenover andersdenkenden. Althans..

daar stond Nederland altijd om bekend. Maar is dit nog 
wel zo? Als we ons laten leiden door angst is er weinig 

ruimte voor tolerantie.

Laura is overtuigd dat een identiteit niet iets statisch is. 
Niet die van een individu en niet die van een land. 

Het verandert continu door invloeden van buitenaf, door 
kennis en door (technologische) ontwikkelingen. 

De angst om onze identiteit te verliezen is daarom naar 
mijn mening helemaal niet nodig. Als we met z’n allen ons hart 
en verstand gebruiken ontwikkelt onze identiteit zich op een 

natuurlijke manier. Aldus Laura van Staveren.

www.lauravanstaveren.nl foto: Richard Beunk
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Daniëlle Luttikhuizen, masseur/Sporttherapeut in 
opleiding, geeft je graag wat ontspanning tijdens het 

wachten, of na je wandeltocht. Neem plaats en ontspan.

Thuis masseert Daniëlle op holistische wijze. 
Zij kijkt naar de persoon in zijn geheel en niet 

alleen naar de aangedane plaats. Als masseur komt 
zij met haar massagetafel en andere 

benodigdheden naar je toe.

Sportmasseur
Danielle

www.dssportenontspanningsmassages.com
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www. lightarts.nl
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Light Arts staat voor creatieve oplossingen op 
het gebied van video, licht en geluid. 

Met de nieuwste apparatuur, kennis en op 
maat gemaakte content kunnen wij een 

complete oplossing bieden voor elk event. 

Light Arts



Bierlokaal Den Uiver
Brasserie Van Beinum

Brouwerij de 7 deugden
De Dakkas

Eertcafe De Gooth
Friethoes 

Ijssalon Garone 
Restaurant ‘t Wapen van Kennemerland

Restaurant Dijkers
Rubensburger

Taveerne De Waag
Vascobelo Café - Brasserie
Restaurant de Wandelaar

Horeca Ondernemingen

Aan alle sponsoren Zonta Walk Haarlem 2019, 
hartelijk dank voor jullie bijdrage. Zonder jullie 

was de Zonta Walk niet mogelijk geweest.



023Doen, van idee naar resultaat
Coca Cola Nederland

Esther Otten Makelaardij
Schous, IJzerwaren en gereedschappen

Food2Smile I treats you well
Groove assembly Internet + Design

Haarlem Marketing
Luna Verzekeringen I Financieel advies

Ma-Ke Events
Makelaarskantoor Bosch & Duyn

Muurmeesters.nl
Raakse Halle

Reklame diensten de Schakel bv
Start The Chase -The Brand Activation People

Tandartspraktijk Vet en Ponti
Van Santen Transport

Witscraft HR I TAX I PROCUREMENT

AZ Administratieve Zaken
www.angeliquekuijpers.com, Grafisch Ontwerp

Bed & Breakfast Frans Hals Haarlem
Conceptstore NYHAVN

Fhusion High Quality Fashion
Harro Jansz, visueel verhalenverteller
Loes Rikmanspoel Travel Counsellor

Flyerman

Met medewerking van

Bedrijven & Organisaties







2019 ZONTA KENNEMERLAND ZUID®
www.zontakennemerlandzuid.nl

Hartelijk dank voor je deelname
 aan onze Zonta Walk!


