Café MARGAUX | Spaarne 4
Een klein, knus tentje met een top terras! De hele dag zon en uitzicht op de Gravestenenbrug en
het Spaarne. Je kunt hier terecht voor ontbijt, lunch, borrel en private dining.
Officieel startpunt van het Rondje vanaf 12 u
Pakhuisje, Hal 88 | Bakenessergracht 88
Presentatie van de Vlag van Compassie en werk van Rini Hurkmans met keuze uit de Collectie
Sanders.
Doorlopend programma
Alexander Techniek Praktijk FREE-UP | Bakenessergracht 94-zw
Met deze techniek leer je om lichter en vrijer te bewegen, jezelf efficiënter aan te sturen en
optimaler te presteren in je werk, hobby en sport. Veel toegepast door professionele musici,
acteurs en sporters, maar geschikt voor iedereen. Aanrader bij nek-, schouder- en rugklachten.
Praktijk Free-up organiseert ook 6-weekse zwemcursussen voor volwassenen (in ‘t Spaarnehuys),
op basis van de Alexander Techniek. Iedereen is van harte welkom in de gloednieuwe praktijk!
Presentatie elk uur om: 13 u, 14 u, 15 u, 16 u
Massagepraktijk Be Touched | Begijnebrug
Verwen jezelf met een stoelmassage voor slechts € 7,50
Deze massage wordt gegeven op een speciaal ontwikkelde stoel en is een 15-20 minuten durende
drukpunt massage van rug, schouders, armen, handen, nek en hoofd. Het effect is dat de
doorbloeding gestimuleerd wordt en pijnlijke plekken extra aandacht krijgen. Energie kan weer
stromen en het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken.
Doorlopend programma
Gerrit Wolfswinkel | Bakenessergracht 54
Workshop 'Ouder worden'. In deze bijeenkomst onderzoeken we aan de hand van thema’s als
relaties, woonomgeving, herinneringen, beelden via onderlinge gedachtewisseling onze huidige
levensfase en het perspectief dat wij daaraan verbinden. Hoe ervaren wij ons huidige bestaan,
welke verwachtingen en wensen hebben we voor de toekomst?
Presentatie elk uur om: 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u, 16.30 u
Valk Glasstudio | Bakenessergracht 61
Valk Glasstudio is een begrip in Haarlem en omstreken als het gaat om Glas in Lood, Tiffany,
Gebrandschilderd glas. Tevens leverancier voor de hobbyist.
Doorlopend programma
Kunstenares Margreet Dams | Bakenessergracht 34
Tentoonstelling van bronzen beelden. En een zestal houtgravures en houtskool tekeningen die
gemaakt zijn op de Klassieke Academie in Groningen.
Doorlopend programma

De Waalse Kerk | Begijnhof 28 - 30
Al meer dan 425 jaar, wordt de protestantse eredienst van de Waalse Kerk Haarlem gevierd in dit
prachtige kerkgebouw dat dateert uit 1262. Vandaag de dag, een levendige gemeenschap die
bijeenkomst om het Woord van God te delen, maar ook om openbare diensten en evenementen te
laten plaatsvinden.
Doorlopend programma
Atelier 1000 graden | Jansstraat 73
Atelier voor decoratieve interieur producten. Handbeschilderde tegels met uniek design en
maatwerk.
Presentatie om: 13 u, 15 u
frouwine de graaff schilderkunst | Bakenesserstraat 15a
- Boven: presentatie van haar schilderles praktijk "Salon de Bakenes"
- Begane grond: expositie
- Open huis bij Bart Houtgraaf - piano/instrumenten restauratie en Sanne Groen – modelpaarden
Doorlopend programma
TrendRecipe | Koudenhorn 46
Een concept store waar je winkelt op trend. Catwalk en streetstyle bloggers worden op de voet
gevolgd en vertaald in een voor jou betaalbare look. Laat je inspireren door de shows en looks van
designer labels en de laatste upcoming trends.
Doorlopend programma
Architect Dick Kreuger | Koudenhorn 34a
Presentatie van ontwerpen voor lopende kunst- en cultuurprojecten. Schetsen, schaalmodellen en
unica voor uitvoeringen zoals de Via Crucis bij Musilenzio op 2 april, het moederdagconcert op 14
mei en PA DADA op 18 juni in de Philharmonie.
Doorlopend programma en specifieke projectpresentaties om: 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u
Ateliers Frans de Roo | Koudenhorn 8
Professioneel advies over omlijstingen, handvervaardigde, vergulde schilderijlijsten in alle
stijlperiodes, antieke schilderijlijsten en spiegellijsten, verguldingen en interieur verguldingen,
vergulde meubelen en objecten, verre églomisé: goud op glas.
Doorlopend programma
Bakenesserkerk | Vrouwestraat 12
Korte lezingen over de opgravingen aan het ‘Krom’.
Doorlopend programma
Officiële afsluiting vanaf 17 u en onthulling van het sponsorbord Glas-in-Lood-Ramen

