WALKING DINNER HAARLEM 14 APRIL 2018
Op zaterdagmiddag 14 april verzamelen maar liefst tweeëndertig deelnemers zich in Haarlem voor een
walking dinner. Het grote aantal aanmeldingen is niet alleen een succes voor de PV Evenementen, maar
ook een leuke uitdaging voor de gids. De weergoden zijn ons gunstig gezind, als we met de wandeling
beginnen. Over de gezellige markt wandelend, staan we even later stil bij het Corrie ten Boom huis, waar
tijdens de tweede wereldoorlog vele onderduikers zaten, die de oorlog overleefden dankzij de familie Ten
Boom. Een verhaal dat veel Amerikanen kennen. In Nederland minder bekend, zo blijkt uit de reacties.
Na het zien van Malle Babbe lopen we via het Goudsmitspleintje naar de Bakenessergracht. Hier zaten
vroeger verreweg de meeste Haarlemsche Bierbrouwerijen. De reden? Het schone water, dat door de
nabijgelegen duinen gefilterd werd en via de Bakenessergracht de vele brouwers in de 16e en 17e eeuw
schatrijk maakte. Haarlem werd dankzij dit zuivere bier in heel Europa bekend. We vervolgen onze weg
en via de vele stegen en langs "rode lampjes" komen we bij het eerste Restaurant Truffels voor het
voorgerecht. Mooi opgemaakte tonijn met een bijpassende wijn. Een heerlijk en gezellig begin.

Korte tijd later vervolgen we onze tocht via de Schaghelstraat. Eerst een blik op Jan met de Brede
Schouders, oftewel de Sint Bavo Kathedraal op de Grote Markt, waar Mozart ooit het orgel bespeelde.
Aan het eind van de Kleine Houtstraat een korte stop op een historische plek. Hier stond ooit de Kleine
Houtpoort, waar Kenau Simonsdochter Hasselaar vocht tegen de Spanjaarden. Rechtsaf het
Grootheiligland in, volgens sommigen de mooiste straat van West Europa. Hier vind je ook het Frans
Hals museum, waar je de beroemde schutterstukken kunt zien. Als we door de Omvalspoort zijn gelopen,
gaan we via Grote Houtstraat het Proveniershof in. Hier hielden de Schutters vroeger hun
schietoefeningen. Aan de andere zijde zit een verborgen deur, waar doorheen je op het verrassend
mooie Kerkplein uitkomt. We horen de Damiaatjes zacht over de stad heen klinken, als we in alle rust
naar Restaurant Parck lopen. Hier wordt ons het hoofdgerecht geserveerd: vlees, vis, carpaccio of
salade. En allemaal even heerlijk bereid. Een wijntje mag dan niet ontbreken.

De laatste etappe voert ons door de Vijfhoek, waar lang geleden de lakenindustrie tot leven kwam. Een
economische impuls voor Haarlem in het jaar 1150 en meegebracht door gevluchte Belgen. De
Lakenstraat, de Raamgracht en de Gedempte Voldersgracht herinneren nog aan deze bloeiperiode.
Natuurlijk passeren we de Jopenkerk, waar het Haarlemse bier "Jopen" getapt wordt. De trots van
Haarlem, die je moet hebben geproefd als je in Haarlem bent. Tot slot nog even langs het Prinsenhof en
de Zijlstraat en dan zijn we weer terug op Grote Markt waar de stadslantaarnen al branden. Nog even
een groepsfoto op het bordes van het oude Stadhuis en dan genieten we in Restaurant Brinkmann van
een heerlijk nagerecht. En daar blijft het nog lang gezellig.
Een mooi gezelschap, heerlijk weer en lekker eten in een mooie stad. Kortom een geweldig evenement.

