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ONTMOETING EN

ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN

Kennemerhart (voorheen SHDH en Amie

ouderenzorg) heeft in Schalkwijk een tweetal

centra waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. In

In wijkcentrum De Ringvaart vindt u

Ontmoetingscentrum Schalkhart. U kunt hier een praatje maken, meedoen aan verschillende 

activiteiten, soep maken of deelnemen aan een spelletjesmiddag. Ook is er gelegenheid om 

met elkaar te lunchen of te wandelen. Daarnaast kunt u zelf suggesties doen voor het 

programma en/ of mee helpen met de organisatie. 

Komt u eens gezellig langs, alleen of met viend(in) of familielid. U bent van harte welkom, ook

als u te maken hebt met geheugenproblemen en/of lichte dementie. Voor de activiteiten bij 

Schalkhart is geen indicatie nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u vervoer 

nodig? Tegen een kleine vergoeding kunt u gebruik maken van de Regiorijder. Zonnodig 

helpen we met aanmelden. 

Heeft u iets meer ondersteuning nodig op lichamelijk of psychisch gebied of omdat uw 

geheugen soms in de steek laat, dan kunt u ook bij Dagcentrum Weidehart (gevestigd in 

Schalkweide) terecht voor contact met anderen, een kop koffie, samen bewegen, spelletjes 

etc. Het verschil met Schalkhart is dat er meer begeleiding is voor zowel deelnemers als 

mantelzorgers. Voor  deelname aan activiteiten van Weidehart heeft u een indicatie (WMO of

WLZ) nodig. Voor informatie hierover kunt u contact openemen met het Sociaal Wijkteam in 

uw wijk of met uw casemanager. Twijfelt u waar u zich het meest thuis voelt? Bel gerust voor 

informatie of komt u eens langs.

Spetiale attiviteiten
 Op dinsdag 12 juni; Dansochtend met stijl- en zitdansen evt met aansluitend lunch (3,-)

 Buurtkamer vrijdag 15 juni; Zangmiddag van 13.30-15.30u.

 Buurtkamer vrijdag 20 juli; Zomerbingo met ijs en prijs van 13.30-15.30u.

 Foto-project ‘Dubbel belicht’, jong en oud op ontdekkingsreis door de wijk, onder 

begeleiding van fotograaf Marisa Beretta start dinsdag 24 juli. Meer info en/of aanmelden

bij de centra.

Ik wens ieder een mooie maand  toe! 

Met hartelijke groet,

Annemarie Sybrandy, Senior medewerker

Marjolein Huijssoon, medewerker,Ontmoetingscentrum Schalkhart 06- 23749234.
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Wil je dansen , dans dan mee!
Iedere 2e dinsdag van de maand organiseren SportSupport, Dock Haarlem en KennemerHart 

een dansochtend voor inwoners van Haarlem en eventuele mantelzorgers . Een dansdocent , 

te samen met een vrijwilligersgroep, verzorgt dan een leuke dansochtend waar men kan 

stijldansen, vrij dansen, zitdansen etc op muziek van vroeger en nu.

Hoe laat: 10.30-12.00 uur

Wanneer: 12 juni, 10 juli, 14 aug, 11 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec 2018

Locatie: Wijkcentrum de Ringvaart, F van Adrichemlaan 98, 2035 VD 

Haarlem

Voor wie: Iedereen die lekker wil dansen, samen of alleen

Kosten: Alleen consumpties zijn voor eigen rekening

Aanmelding/Informatie: Annemarie Sybrandy, Kennemerhart: 0623749234

email: schalkhart@kennemerhart.nl

NB: Mocht u willen dansen maar heeft u geen vervoer dan kunt u ook contact met ons 

opnemen en dan proberen wij dit te regelen, mits voortijdig aangemeld.

Grand opening : Dinsdag 12 juni met voor de 

liefhebbers een verzorgde lunth voor €3,-
Veerle Sterk van Dock

Lucia Grooff  van Sportsupport

Martine Stokvis en

Annemarie Sybrandy.
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Fotoprojett ‘Dubbel belitht’
Samen met 10  fotocamera’s en 10 jongeren op ontdekkingsreis door de wijk

onder begeleiding van een fotograaf en journalist die elkaar nog kennen van

hun werk voor het Haarlems Dagblad.

Leer de wijk en uw buurtjongeren kennen.

Heeft u altijd al willen leren fotograferen., wilt u graag eens kennismaken met de jongeren uit

uw wijk tijdens een ontdekkingsreis?

Onder leiding van fotograaf Marisa Beretta, die in het verleden ook voor het Haarlems 

Dagblad heeft gewerkt gaan we samen op ontdekking door de wijk.

We nemen foto’s uit het Noord-Hollands Archief over de begintijd  van Schalkwijk en  foto’s 

uit uw jongere jaren als uitgangspunt.

Samen met jongeren (14-21) uit de wijk gaan we op ontdekkingsreis door de buurt met een 

camera als kompas. We halen de verhalen op over de verschillen en de overeenkomsten, waar

u gelukkig van wordt in de omgeving, of misschien zou willen veranderen.

Journalist Marleen Zwartkruis legt de verhalen vast.

We zoeken de verbinding, de schoonheid, en we leren fotograferen en we maken samen een 

foto-expositie!

Het is een project in het kader van Age Friendly Cultural Cities, waarbinnen we 3 maal deze 

workshops aanbieden. Als u deze periode niet aan kunt sluiten, lukt dit wellicht na de zomer 

wel! We zijn op zoek naar 10 enthousiaste 70 plussers die blij worden van het idee met 

jongeren op reis te gaan door de wijk in 5 workshops. De afstanden passen we aan de 

mobiliteit, maar we gaan wel op pad.

Het is een serie van 5 workshops, waarbij we een klein rondje door de wijk maken. We sluiten 

af met een tentoonstelling, aan het eind van de zomer, en een grote eindexpositie met alle 

deelnemers in november

Fotografie op  dinsdag 24 en 31  juli van 13.30-15.30u.en vrijdag 27 juli en 3 augustus van 10-

12u.
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MAANDKALENDER

Dag Datum Attiviteit Aanvang

vrijdag 1  juni Soep maken 

sjoelen

11:00 uur

14:00 uur

maandag 4/11/18/ 25 juni

4 juni

Zingen met elkaar in  Schalkweide

Picknicken bij De Molenplas, va Schalkhart

11:00 uur

13:00uur

Dinsdag 5 juni 

5 + 12 juni

(Stijl- en vrij)Dansen

Klaverjassen met Ton

Bloempotjes versieren met Lies

11:00 uur

14:00 uur

Donderdag 7,14,21 en 28 

juni

Mozaïek en timmeren in De Kleine 

Ringvaart, Fl. v. Adrichemlaan 96

10.45-12u

Vrijdag 8 juni Soep maken 

Bezoek aan Tuindershart

11:00uur

13:00 uur

Maandag 11 + 18 juni Waxinelichtjes versieren 14:00 uur

Dinsdag 12 juni Grand Opening (Stijl- en vrij)Dansen + 

lunch a 3,- met gastdocent!!

Klaverjassen met Ton

10:30 uur

14:00 uur

Vrijdag 15 juni Soep maken 

Buurtkamer met Dock en Weidehart; 

Zangmiddag met docent.

11:00 uur

14:00 uur

Dinsdag 19 juni (Stijl- en vrij)Dansen

Klaverjassen met Ton

11:00 uur

14:00uur

Vrijdag 22 juni Salade maken

Spelmarathon

11:00 uur

14:00 uur

Maandag 25 juni Spectaculair optreden koor en muziek in 

restaurant Schalkweide

Schilderen 

11:00 uur

14:00 uur

Dinsdag 26 juni (Stijl- en vrij)Dansen

Klaverjassen met Ton

11:00 uur

14:00uur

Vrijdag 29 juni Soep maken

Tafeltennissen

11:00 uur

14:00 uur

Dinsdag

Vrijdag 

24 en 31 juli

27 juli en 3 aug.

Fotografie-project met jongeren, 

herinneringen van vroeger ophalen.

13.30-15.30

10.00-12.00
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