Zondag 23 december a.s.

Slagers van Nederland maken in Haarlem
“De Langste Rollade ter wereld”
Haarlem - De slagers van Nederland ondersteunen de
actie van Stichting Vrienden van de Langste Rollade.
Ruim 50 oud-slagers en vakleraren gaan een poging
doen om maar liefst 150 meter rollade - met de hand(!) aan elkaar te knopen voor het goede doel! (en een record
voor het World Guinness Book te vestigen). Meer dan
2200 gezinnen in Nederland, die gebruik maken van
Voedselbanken, zullen op 24 december een stukje van
de Langste Rollade ter Wereld krijgen om hun Kerst
maaltijd toch een feestelijk tintje te kunnen geven.
Haarlem - De slagers van
Nederland ondersteunen de actie
van Stichting Vrienden van de
Langste Rollade. Ruim 50 oudslagers en vakleraren gaan een
poging doen om maar liefst 150
meter rollade - met de hand(!)
- aan elkaar te knopen voor het
goede doel! (en een record voor
het World Guinness Book te
vestigen)
Meer dan 2200 gezinnen in
Nederland, die gebruik maken
van Voedselbanken, zullen op
24 december een stukje van
de Langste Rollade ter Wereld
krijgen om hun Kerst maaltijd
toch een feestelijk tintje te
kunnen geven.
De recordpoging zal plaats
vinden op zondag 23 december
op de Grijpensteinweg te
Haarlem. Daar wordt een
oud Hollandse kerstmarkt
met oude ambachten in
Dickens kerstsfeer (www.

delangsterolladeterwereld.nl)
gehouden.

op vrijwillige basis, waarbij al
het geld dat overblijft ten goede
komen aan het doel! Ook zit
er geen groot bedrijf achter
maar is het een initiatief van
gedreven vakmensen. Zij willen
alleen benadrukken dat slagers
een mooi vak hebben. Het

initiatief wil weer geven waar
de vakslagers voor staan: ‘liefde
voor het vak’, verantwoording
nemen voor wat je eet en
verantwoording nemen in de
samenleving. Een klein beetje
steun van allen doet wonderen
voor hen die het nodig hebben.

Wilt U ook bijdragen aan dit
initiatief ? Particuliere donaties
zijn van harte welkom t.n.v.
: Stichting Vrienden van de
langste rollade ter wereld.
ING 6135142.

Beleef het maken van De
Langste Rollade ter Wereld

Het geld dat overblijft van
de markt en de donaties, zal
ten goede komen aan het
inloophuis Kennemerland. Een
huis waar kankerpatiënten,
oud-patiënten en hun familie
en kennissen terecht kunnen.
Een ontmoetingsplek voor
informatie, een kop thee, een
luisterend oor, een arm om de
schouder of juist gewoon om
even helemaal niet ziek te zijn,
(www.inloophuiskennemerland.nl)

De Langste Rollade ter Wereld wordt zondag 23
december buiten op de Grijpensteinweg gemaakt.
Deze weg ligt op de kruising Westelijke Randweg en
de Leidsevaart. Ondermeer de autobedrijven Het
Motorhuis Haarlem, Vireo, Svala en Velserbeek zijn
daar gevestigd. Om de langste rollade ter wereld
te realiseren worden liefst 32 pagodetenten op de
Grijpensteinweg geplaatst. Daar komt één lange tafel
van 160 meter lengte in te staan. Een uniek gezicht
voor fotografen om dit te fotograferen.

De Stichting Vrienden van de
Langste Rollade is een initiatief
van vele slagers die belangeloos
op deze manier willen laten zien
hoe betrokken de slagers zijn
bij de maatschappij en wat een
mooi ambacht het slagersvak
is. Uiteraard heeft de Stichting
geen betaalde bestuurders. De
stichting heeft een klein bestuur

Rond het maken zijn diverse
activiteiten georganiseerd.
Er is een bijzonder leuke
nostalgische kerstmarkt
met een groot aantal oude
ambachten in Dickens stijl.
Op een podiumwagen treden
disc jockeys op en wordt met
het publiek een spel gespeeld
waarbij prijzen vallen te

verdienen. De grote hal van
Baars expeditiebedrijf wordt
ingericht als kinderparadijs.
Daar komt ondermeer een
op-blaasbare sneeuwhelling
waar kinderen op sleetjes
naar beneden kunnen glijden.
Elders in de hal wordt het
kerstverhaal voorgelezen.
Er treedt een Dickens orkest

op. Er zijn demonstraties
midwinterhoornblazen. Er is
een groot terras waar warme
chocolademelk en erwtensoep
wordt geserveerd. Er is een
Levende Kerststal. Binnen
bij Het Motorhuis kunnen
bezoekers zich in Dickenssfeer
en Dickenskleding gratis
laten fotograferen. Bij
Renault Velserbeek is ook een
fotograaf waar de kinderen
samen met de Kerstman gratis
op de foto kunnen. Al met al
een feestelijk en sfeervol kerst
evenement dat zondag 23
december van 11.00 tot 16.00
uur wordt gepresenteerd.
De bereikbaarheid van de
Grijpensteinweg is ook

goed geregeld. Per bus is de
Grijpensteinweg met lijn 80
naar Zandvoort bereikbaar.
Per trein kan men naar station
Heemstede reizen. Vanaf het
station is het zes minuten
lopen. De Grijpensteinweg
ligt naast de spoorbaan. Per
auto kan men naar de oude
remise van Connexxion aan
de Leidsevaart rijden waar
geparkeerd kan worden.
Bij grote drukte is het
alternatief de autoboulevard
Pijlslaan. Pendelbusjes rijden
vanaf beide locaties naar de
Grijpensteinweg.
Vanaf genoemde locaties
wordt de looproute met borden
en pijlen aangegeven.

Ambachtelijke
Slagers knopen
Op 23 december, Grijpensteinweg te Haarlem van 11.00 - 16.00 uur.

VOOR HET GOEDE DOEL

Stichting Vrienden van de Langste Rollade maken op 23 december uit naam
van alle Ambachtelijke Slagers van Nederland De Langste Rollade Ter Wereld!!
Op een gezellige Oude Ambachtsmarkt geheel in kerstsfeer knopen (oud)
slagers, vakleraren van het SVO, medewerkers van de KNS en vrijwilligers van
de Langste Rollade Ter Wereld. De rollade komt ten goede aan de voedselbank
en de opbrengsten komen ten goede aan het Inloophuis Kennemerland.
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www.delangsterolladeterwereld.nl
Gezelligheid - Kerstmarkt - Gluhwein - Levende Kerststal - Kinderspelen - Oude Ambachten - Recordpoging - Muziek

