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In het krantenbericht declameerde de geëmotioneerde beiaardier telkenmale in een
imposante woordenbrij dat het klokkenspel uit het carillon in Badhoevedorp in bruikleen
was gegeven aan een flierefluiter met een luizenbaan bij een klokkengieterij in
Noord-Brabant.
In het slotcommuniqué stemde de commissie in met de verrijzenis van een
ontmoetingsruimte van de islamitische vereniging, een initiatief dat bij omwonenden
nochtans op substantiële bezwaren stuitte vanwege verwachte geluids- en parkeeroverlast;
bovendien voorspelden de plaatselijke etablissementhouders in een uitgebreide
kosten-batenanalyse een financieel debacle.
Wie bij de gepavoiseerde gevel door het grote raam in de Kleine Houtstraat naar binnen
kijkt, valt het veelkleurige interieur direct op: een eikenhouten plankenvloer, de ruïneuze
muren en up-to-date, chic meubilair maken van de coiffeur een modieuze kapperszaak, waar
je kunt opteren voor een gedistingeerde coupe soleil met flatteuze highlights.
Haarlem krijgt ten langen leste oog voor de talloze waterrecreanten: na de wijd en zijd
bekende steiger bij de Vissersbocht is onlangs een steil talud aangelegd op de locatie
Koudenhorn, waar je, geheel in de stijl van de renaissance, een weids uitzicht op de haven
hebt.
Bewoners van Haarlem-Zuidwest klagen naar verluidt over het onacceptabele niveau van de
stankoverlast die het autoverkeer dag in, dag uit op de rondweg produceert en over de
graffiti waarmee op verschillende locaties de beelden gepolychromeerd zijn.
Op de pasar malam in de Heemsteedse carrouseltent werden de gasten getrakteerd op saté,
goulash en foeyonghai, en ook jus d’orange en tequila fourneerde men ruimschoots, terwijl
een country-and-westernband rechttoe rechtaan op het gevoel speelde en ook een
jazztrompettist vanaf het pluchen podium fluwelen klanken ten gehore bracht.
Het lijdt geen twijfel dat niet de interessantste maar wel de verrassendste wedstrijd het pleit
in de Haarlemse honkbalweek beslechtte: de Zuid-Afrikaanse werper van de Nederlandse
semiprofs vergastte de fullprofs uit Italië met een bliksemactie op talloze trucjes en verraste
ze met onverwachte wijdballen.

