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     verjaardaghaarlem

Stichting 
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Burgerweeshuis

DONDERDAG 21 T/M ZONDAG 24 NOVEMBER

VERJAARDAG 
VAN HAARLEM 
2019 In de aanloop naar 2020, 

wanneer Haarlem 775 jaar 

Op 23 november 1245 kreeg Haarlem van graaf Willem II 
stadsrechten en mocht Haarlem zich een stad noemen. In 
2020 is Haarlem dus 775 jaar jaar oud. 

feest 
in de stad!

vier de verjaardag van 
haarlem mee!

Kom luisteren en kijken naar figu-
ren uit Haarlem, die allemaal een 
eigen verhaal hebben over de 
jaren ’60, een kelder, belangrijke 
uitvindingen en een graaf van 
Holland. Geschikt voor iedereen 
die zich jong voelt en van histo-
rische verhalen houdt (minimale 
leeftijd 5 jaar). 

De verschillende verhalen zijn op 
de volgende locaties:

Historische Vereniging Haerlem 
Hoofdwacht, Grote Markt 17  
Tijden: 13.00 | 14.00 | 15.00 uur  
én 13.20 | 14.20 | 15.20 uur

MAAK JE EIGEN ENSCHEDÉ- 
DRUKWERK OP HISTORISCHE PERS
Speciaal voor de heropening van de Jans-
kerk en de opening van de permanente ten-
toonstelling over drukkerij Joh. Enschedé is 
het Grafisch Atelier Haarlem te gast. In het 
splinternieuwe Historisch DrukLAB kun je 
op een historische pers uit de 19e eeuw je 
eigen Enschedé-drukwerk maken.

SPEURTOCHT NIEUWE DIERSOORTEN
In de Commandeurszaal is de wilde 
fantasiedierenbende van illustrator Saša 
Ostoja neergestreken. Ontdek tijdens een 
spannende speurtocht nieuwe diersoorten 
in een bos van fantasie en luister naar de 
fabels en vertellingen die in het archief te 
vinden zijn.

TENTOONSTELLING FANTASIEDIER
In het Archiefcafé is de tentoonstelling 
Hontō – Echt waar? door Maria Mombers te 
zien. Zij heeft rondom het thema ‘fanta-
siedier’ verschillende verhalen verzameld 
van mensen die een vreemde gebeurtenis 
hebben meegemaakt met een bepaald dier.

THEATER STUITER SPEELT TWEE  
KINDERVOORSTELLINGEN:
● 11.00 uur: Foei Vos (vanaf 4 jaar)  
De dieren in het bos vertrouwen de Rei-
naert de Vos niet. Natuurlijk zijn Nobel de 
leeuw, Bruun de beer en Izegrim de wolf 
ook geen lieverdjes. Maar met hen weet je 
waar je aan toe bent. Reinaert is onbe-
trouwbaar! De andere dieren besluiten in 
te grijpen. Help je mee?

● 14.00 uur: Boekenfabriek (vanaf 9 jaar) 
Will, Art en L-J schrijven verhalen over 
koningen, dieren en andere bijzondere 
figuren. Maar liever veranderen ze zelf in al 
die karakters. Dus leggen ze hun schrijf- 
gerei aan de kant en nemen de zwaarden 
ter hand. Doe je mee?

Noord-Hollands Archief, 
Jansstraat 40,  
Tijd: 11.00-16.00 uur 

Toegang is gratis

ZATERDAG ÉN ZONDAG 
THEATERGROEP EGLENTIER SPEELT 
DE BRUTALE BEULEN 
De beulen in hun benauwde kerkers met 
eens glasloze, betraliede ramen, waar de 
ijzige wind vrij spel had, hebben te horen ge-
kregen dat ze overbodig zijn; de doodstraf 
wordt afgeschaft. Het vrolijke drietal doet 
voor een laatste keer haar werk. Lever je uit 
voor een goed begeleid slotakkoord met de 
Haarlemse beulen. Regie: Pieter Tiddens.

Stadhuis Haarlem, ingang Zijlstraat
Zaterdag én zondag om 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 uur
Kosten: €5,- p.p. via www.eglentier.nl of aan de kassa 

stadsrechten viert, is er dit jaar al een heel week-
end lang feest met een gevarieerd programma.

DONDERDAG 21 T/M ZONDAG 24 NOVEMBER

Archeologisch 
Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k 
Tijden: 
13.40 | 14.40 | 15.50 
uur

Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47  
Tijden:
 13.20 | 14.20 | 15.20 
uur

FAMILIEDAG 
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 

VERHALENFESTIVAL 
WAT IS HIER GEBEURD?

Meer informatie https://www.facebook.com/ 
verhalenfestivalhaarlem/ 

Deelname is gratis 21 
T/M

24 
NOVEMBER



Donderdag 21 november Zaterdag 23 november

ONTHULLING STADSRECHT 
Naast de nieuwe tentoonstelling over 
drukkerij Joh. Enschedé met DrukLAB én de 
verbouwde Janskerk kun je op zaterdag het 
eeuwenoude perkamenten stadsrecht uit 
1245 bewonderen. Eenmaal per jaar...

ONTBIJT VOOR DE JARIGEN
Alle jarigen op 23 november zijn welkom 
voor een ontbijt. Meld je aan voor het (gratis) 
ontbijt vanaf 9.30 uur via communicatie@
noord-hollandsarchief.nl o.v.v. van Ontbijt 
verjaardag (uiterlijk 18 november).  
Uiteraard mag je een vriend, je partner en/of 
je kinderen meenemen!

KOM TAART ETEN!
Om 11.00 uur snijdt bur-
gemeester Jos Wienen de 
taart aan voor alle Haar-
lemmers die zin hebben 
om mee te vieren. 

HAARLEM PUBQUIZ 
Een originele Haarlem Pubquiz georga-
niseerd door de Historische Vereniging 
Haerlem en het Archeologisch Museum 
Haarlem. Onder het genot van een drank-
je en een hapje wordt de kennis van de 
teams over Haarlem getest. Het winnen-
de team ontvangt een mooie Haarlemse 
prijs en eeuwige roem.

Archeologisch Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k
Tijd: 19.30-22.00 uur, inloop 19.00 uur
Kosten: €5,- euro p.p. (incl. borrelhapjes 
en 2 drankjes) 
Max. 4 personen per team 

Aanmelden voor 20 november via 
haerlemexcursies@gmail.com

LEZING 
KAART VAN HAARLEM
Hoe zag Haarlem er in de middeleeuwen 
uit? De drie Haarlemse kunstenaars Frank 
Petiet, Tessel Dekker en Marius Bruijn 
maakten een handgetekende platte-
grond. Zij kozen voor het jaar 1450 als 
uitgangspunt. De oudst bekende kaarten 
zijn van honderd jaar later. Tijdens deze 
lezing wordt dieper ingegaan op de  
gemaakte keuzes. 

Sociëteit Vereeniging, 
Zijlweg 1
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 10,- voor niet-leden, € 5,- voor 
leden van de Sociëteit Vereeniging
Aanmelden www.societeitvereeniging.nl/
agenda

6.000 JAAR HAARLEM
BESLOTEN BOEKPRESENTATIE
Het eerste exemplaar van het nieuwe 
boek Zesduizend jaar Haarlem, een 
geschiedenis op grond van archeologi-
sche vondsten van Anja van Zalinge 
(stadsarcheoloog) wordt uitgereikt aan 
burgemeester Jos 
Wienen. Het rijk 
geïllustreerde 
boek (304 pagi-
na’s) is te koop 
bij de boekhan-
del en bij het 
Archeologisch 
Museum voor 
€27,50. 

STANDSWANDELING 
DOOR ARCHEOLOGISCH- 
HISTORISCH HAARLEM
Middeleeuwse stadsgenoot Cornelis van 
Haarlem neemt ons mee, samen met 
gidsen van het Gilde Haarlem, op stap 
door het centrum van Haarlem. 

Archeologisch Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k, Haarlem 
Tijd: 15.30-17.00 uur 
Reserveren: gratis 
via gildewandelingen@gmail.com 

MIDDELEEUWS FEEST  
IN HET ARCHEOLOGISCH  
MUSEUM HAARLEM
Kom luisteren naar middeleeuwse 
muziek, proef een middeleeuws hapje en 
geniet van middeleeuw-
se goochelaar Jannus. 
Voor kinderen is er een 
speurtocht naar het ge-
heim van Cornelis en er 
kunnen tegeltjes worden 
versierd.

Archeologisch Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k, Haarlem 
Tijd: 15.00-17.00 uur 
Toegang gratis

BESLOTEN ACTIVITEITEN
● Voor Haarlemse scholen is er de jaarlijkse 
stadswapen teken- en kleurwedstrijd met  
prijsuitreiking door wethouder Jur Botter, een 
poppenkastvoorstelling en rondleidingen. 

HANG DE
HAARLEMSE VLAG 
UIT!

De officiële vlag van Haarlem is 
tegen een feestprijs te koop.  

De vlag van 1 bij 1,5 meter kost nu 
€ 12,45 en kun je bemachtigen bij 
het VVV-kantoor aan de Grote 
Markt

Archeologisch Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
Kosten: €10,- p.p. betalen op de avond zelf 

Aanmelden voor 18 november via  
info@archeologischmuseumhaarlem.nl   
Meer informatie: www.haarlemheist.nl 

Kraak de code van de kluis van het Archeo-
logisch Museum Haarlem in deze unieke 
real life escape game. Alleen door met an-
dere bendes (samen) te werken én gebruik 
te maken van de collectie van het museum, 
kun je de code ontrafelen.
Er is plek voor maximaal 24 spelers. Je kunt 
je individueel of met een groepje aanmel-
den. 

HET DOLHUYS 
EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN 
Pop-up tentoonstelling met verhalen en foto’s 
van oud-bewoners en oud-medewerkers van 
het Dolhuys. Ook zijn er rondleidingen, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de recente ontdek-
kingen in het pand. 

ESCAPE GAME THE HAARLEM HEIST

Je kunt zelf een letterlijk steentje bijdrage 
aan de verbouwing van het pand door met 
hamer en beitel aan de slag te gaan. 

Dolhuys, Schotersingel 2, Haarlem
Tijd: 14.00-17.00 uur
Aanmelden via reserveringen@hetdolhuys.nl
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ZATERDAG 23  ÉN ZONDAG 24 NOVEMBER

LANSELOET VAN DENEMARKEN 
Een verhaal over eerzaamheid, ridderschap en onmogelijke 
liefde. Lanseloet is een tijdloos avontuur voor een modern 
publiek. Lanseloet is een voorstelling die oude muziek en 
literatuur toegankelijk maakt voor een breed publiek. 

Zaterdag 23 nov. Hoofdwacht (Grote Markt 17) om 13.00 
uur en om 16.00 uur  |  Zondag 24 nov. informeren bij 
Hoofdwacht voor tijden en locatie voorstelling
Meer informatie: www.kwezel.nl/lanseloet 

GRATIS
TOEGANG

● Speciale middag voor houders van de Penning 
van Verdienste en de houders van de Erepenning. 
Met een presentatie door Lieuwe Zoodsma, een 
muzikaal intermezzo door het Combo Bijlsma/
Hooglugt en een verrassingselement.

Vrijdag 22 november
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Met dank aan: Atelier Paladijne - kledingverhuur  |   Vanessa van Zalm - vormgeving

Stichting Viering Stadsrechten Haarlem
Contact: www.verjaardaghaarlem.nl  |  contact@verjaardaghaarlem.nl       

     verjaardaghaarlem

Stichting 
Gereformeerd of  
Burgerweeshuis

DONDERDAG 21 T/M ZONDAG 24 NOVEMBER

VERJAARDAG 
VAN HAARLEM 
2019 In de aanloop naar 2020, 

wanneer Haarlem 775 jaar 

Op 23 november 1245 kreeg Haarlem van graaf Willem II 
stadsrechten en mocht Haarlem zich een stad noemen. In 
2020 is Haarlem dus 775 jaar jaar oud. 

feest 
in de stad!

vier de verjaardag van 
haarlem mee!

Kom luisteren en kijken naar figu-
ren uit Haarlem, die allemaal een 
eigen verhaal hebben over de 
jaren ’60, een kelder, belangrijke 
uitvindingen en een graaf van 
Holland. Geschikt voor iedereen 
die zich jong voelt en van histo-
rische verhalen houdt (minimale 
leeftijd 5 jaar). 

De verschillende verhalen zijn op 
de volgende locaties:

Historische Vereniging Haerlem 
Hoofdwacht, Grote Markt 17  
Tijden: 13.00 | 14.00 | 15.00 uur  
én 13.20 | 14.20 | 15.20 uur

MAAK JE EIGEN ENSCHEDÉ- 
DRUKWERK OP HISTORISCHE PERS
Speciaal voor de heropening van de Jans-
kerk en de opening van de permanente ten-
toonstelling over drukkerij Joh. Enschedé is 
het Grafisch Atelier Haarlem te gast. In het 
splinternieuwe Historisch DrukLAB kun je 
op een historische pers uit de 19e eeuw je 
eigen Enschedé-drukwerk maken.

SPEURTOCHT NIEUWE DIERSOORTEN
In de Commandeurszaal is de wilde 
fantasiedierenbende van illustrator Saša 
Ostoja neergestreken. Ontdek tijdens een 
spannende speurtocht nieuwe diersoorten 
in een bos van fantasie en luister naar de 
fabels en vertellingen die in het archief te 
vinden zijn.

TENTOONSTELLING FANTASIEDIER
In het Archiefcafé is de tentoonstelling 
Hontō – Echt waar? door Maria Mombers te 
zien. Zij heeft rondom het thema ‘fanta-
siedier’ verschillende verhalen verzameld 
van mensen die een vreemde gebeurtenis 
hebben meegemaakt met een bepaald dier.

THEATER STUITER SPEELT TWEE  
KINDERVOORSTELLINGEN:
● 11.00 uur: Foei Vos (vanaf 4 jaar)  
De dieren in het bos vertrouwen de Rei-
naert de Vos niet. Natuurlijk zijn Nobel de 
leeuw, Bruun de beer en Izegrim de wolf 
ook geen lieverdjes. Maar met hen weet je 
waar je aan toe bent. Reinaert is onbe-
trouwbaar! De andere dieren besluiten in 
te grijpen. Help je mee?

● 14.00 uur: Boekenfabriek (vanaf 9 jaar) 
Will, Art en L-J schrijven verhalen over 
koningen, dieren en andere bijzondere 
figuren. Maar liever veranderen ze zelf in al 
die karakters. Dus leggen ze hun schrijf- 
gerei aan de kant en nemen de zwaarden 
ter hand. Doe je mee?

Noord-Hollands Archief, 
Jansstraat 40,  
Tijd: 11.00-16.00 uur 

Toegang is gratis

ZATERDAG ÉN ZONDAG 
THEATERGROEP EGLENTIER SPEELT 
DE BRUTALE BEULEN 
De beulen in hun benauwde kerkers met 
eens glasloze, betraliede ramen, waar de 
ijzige wind vrij spel had, hebben te horen ge-
kregen dat ze overbodig zijn; de doodstraf 
wordt afgeschaft. Het vrolijke drietal doet 
voor een laatste keer haar werk. Lever je uit 
voor een goed begeleid slotakkoord met de 
Haarlemse beulen. Regie: Pieter Tiddens.

Stadhuis Haarlem, ingang Zijlstraat
Zaterdag én zondag om 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 uur
Kosten: €5,- p.p. via www.eglentier.nl of aan de kassa 

stadsrechten viert, is er dit jaar al een heel week-
end lang feest met een gevarieerd programma.

DONDERDAG 21 T/M ZONDAG 24 NOVEMBER

Archeologisch 
Museum Haarlem, 
Grote Markt 18k 
Tijden: 
13.40 | 14.40 | 15.50 
uur

Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47  
Tijden:
 13.20 | 14.20 | 15.20 
uur

FAMILIEDAG 
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 

VERHALENFESTIVAL 
WAT IS HIER GEBEURD?

Meer informatie https://www.facebook.com/ 
verhalenfestivalhaarlem/ 

Deelname is gratis 21 
T/M

24 
NOVEMBER
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