
Geachte Dames en Heren Raadsleden. 
  
Goedemorgen. 
  
De Bloemenmeisjes idee  is ontstaan in 1955 door de heren van Willige , toenmalig directeur 
VVV en Wim Helversteijn  journalist van de Nieuwe Haarlemse Courant. 
Een zeer succes vol plan is dat geweest , en nog !!!! 
  
Met het 25 jarig jubileum is een bedrijf Donnelly - Vierhand aan de Kleine Houtweg met een 
verzoek gekomen naar Kees Verkade om een beeld te maken van het Haarlemse 
Bloemenmeisje. 
Dis beeld is , toen het beschikbaar was , geschonken aan de inwoners van Haarlem en is op 6 
April 1979 onthuld op het Stationsplein door Ria Hooij , de eerste begeleidster van deze 
groep meisjes en de heer van Willige , toenmalig directeur VVV. 
  
Het VVV kantoor is al weer een tijdje geleden verhuisd van het Stationsplein in 2008 naar 
Verwulft. Beeld Bloemenmeisje ging mee. 
In 2013 is het VVV kantoor  verhuisd naar naar de TOP lokatie aan de Grote Markt nummer 2 
, Vierschaar , in Hartje Haarlem. Beeld Bloemenmeisje ging NIET mee. 
Was door de gemeente ‘’vergeten’’ om het prachtige mooie beeld van Kees Verkade mee te 
laten gaan.  
  
We zijn bijna 10 jaar jaar verder , corona ?? enz enz enz en Beeld Bloemenmeisjes staat daar 
nog steeds. 
  
Nu staat het zeer ontsierend en vervuilend op het Verwulft ‘’ ingepakt ‘’ door fietsen , 
scooters enz. 
  
Het beeld staat daar nu compleet fout en zou moeten staan op de stoep van het Stadhuis , 
dicht bij het VVV kantoor. 
  
Dan is het plaatje weer compleet en zou dat een EER betoon zijn aan Kees Verkade de maker 
, heer Wim Helversteijn de ‘’ peetvader ‘’, Ria Hooij , als eerste begeleidster van de 
Bloemenmeisjes en heer van Willigen oud directeur van het mooie VVV.. 
  
Mijn verzoek aan U en de verantwoordelijke wethouder om een ‘’ helpende ‘’ hand zodat 
het beeld weer bij het VVV kantoor komt te staan. 
  
Bij voorbaat dank. 
  
Groet Ad Timmers. 
 


