Week van de
ONTMOETING
27-9 tot 6-10
PROGRAMMA
Haarlem Schalkwijk

www.haarlemontmoet.nl

Do 27 sept

Opening Week van de ontmoeting
Op donderdag 27 september van 15:00 - 17:00 uur kun je elkaar ontmoeten en
inspiratie opdoen tijdens de Openingsmiddag van de Week van de Ontmoeting bij
Hart Haarlem (Kleine Houtweg 18). Met onder andere: film première Buurtblik,
mobiliteitsparade, optredens, informatie div. organisaties en activiteiten. Er is ook
koffie ‘met lekkers’. Toegang is gratis, je kunt gewoon binnenlopen! Problemen met
vervoer naar HART, bel dan tot 20 september met de Buurtwinkel: 088 118 29 72.

Inlooplunch of -brunch bij de Herstelacademie Haarlem en Meer

Vrij 28 sept

De mensen van de Herstelacademie ontmoeten tijdens een lekkere lunch of brunch.
Misschien spreekt de Herstelacademie met ons programma, herstel educatie en
zelfhulp je ook aan! Tijden de lunch/brunch kun je op een laagdrempelige manier
kennis maken met wie wij zijn en wat wij doen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Lunch: 27 sept van 12:00 - 13:00 uur. Brunch: 3 okt van 10:00 - 12:00 uur.
Locatie: Herstelacademie Haarlem en Meer zit in Da Vinci centrum voor ontmoeting
op de eerste etage.

Bingo in de Ringvaart
DOCK, Schalkhart en Weidehart werken samen aan een mooi
ontmoetingsmoment! Op vrijdag 28 september is er in Schalkhart een BINGOmiddag van 14:00 - 15.30 uur. Er is koffie/ thee en iets lekkers met mooie prijzen.
Heeft u zin in een praatje en gezellige middag? Komt u gerust naar de Buurtkamer.
Graag vooraf aanmelden bij Veerle, Annemarie of Martine, bij een van de
wijkcentra of op nummer 06 237 49 234. De kosten zijn € 2,50.

Pop up diner
Wekelijks kookt een andere kok een heerlijke maaltijd in Da Vinci centrum voor
ontmoeting, vaak uit eigen cultuur.
Inloop vanaf 17:00 uur en rond 17:30 uur gaan we aan tafel.
Kosten € 4,50 voor 2 gangen, € 5,50 voor 3 gangen. U kunt reserveren door te
bellen naar 023 543 60 02 of stuur een mail naar davinci@dock.nl. Wees er snel bij,
want vol= vol!

Zat 29 sept

Ma 1 okt

Concerten in Winkelcentrum Schalkwijk
In de maand september zullen twee bijzondere concerten worden gegeven in het
winkelcentrum Schalkwijk, waarvan één tijdens de week van de ontmoeting.
Op zaterdag 29 september treedt Itzel Mendez Martinez op. Zij speelt hobo en zal
worden begeleid op de piano. Itzel heeft al internationale ervaring. Wat zij gaat
spelen is nog een verrassing! Het concert begint om 13:00 uur voor of in de
Muziekplaza op het plein van de voormalige V&D. De toegang is gratis. Het
concert wordt georganiseerd door de Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk in
samenwerking met het Winkelcentrum Schalkwijk.

De stamtafel
De stamtafel is een ontmoetingsplek in wijkcentrum de Wereld waar je elke
maandag van 11:30 - 13:30 uur terecht kunt voor gezelligheid, een goed gesprek, of
wanneer je advies wilt. Het is een inloop met een eenvoudige warme maaltijd. De
stamtafel is voor iedereen! Graag aanmelden vóór 10:00 uur bij wijkcentrum de
Wereld, tel. 023 543 60 04 of stuur een mail naar vsterk@dock.nl. Kosten: € 3,50.

De Open Eettafel, gezellig samen tafelen.
Elke maandag van 17.30 - 19.00 uur kunt u in wijkcentrum de Ringvaart genieten
van een smakelijke twee gangen maaltijd (hoofdgerecht en toetje). Schuift u ook
gezellig aan? Graag aanmelden vóór 14:00 uur bij wijkcentrum de Ringvaart, tel.
023 543 60 01 en/of 06 575 73 153. Kosten: € 4,50.

Di 2 okt

Zumba en Werelddans
Gooi die heupen los en laat je meevoeren met de opzwepende muziek. Docente
Soheila (Iranese afkomst) combineert de bekende dansmoves van Zumba met
pasjes uit haar eigen cultuur. Het resultaat: een goeie work out waarbij je je even
helemaal kunt laten gaan. Elke dinsdagochtend van 09:15 - 10:15 uur in
wijkcentrum de Ringvaart. Kosten: € 2,-.

Huiskamer met kunst- en cultuuractiviteiten
Gezellig samen koffie drinken, lunchen en elkaar ontmoeten, dat is waar de
huiskamer voor staat. Onder leiding van Lize Versteeg en haar team wordt er
geschilderd, geknutseld, enz. Elke dinsdag van 10:00 - 13:00 uur bij Het Open
Huis (Professor Boumanstraat 1a). Het is kosteloos en aanmelden is niet nodig.

Woe 3 okt

Zozjaal
Zozjaal is een gebreide poncho van kleurrijke, draadkrachtige wol, die als een
warme omhelzing aanvoelt. Speciaal gemaakt voor mensen die je extra
warmte/liefde toewenst, gemaakt door hen die blij worden van breien. Vind je het
leuk om mee te breien? Kom dan eens langs. Je mag ook eigen handwerk
meenemen. Iedereen mag meedoen, dus schuif gerust aan! Elke woensdag van
10:00 - 12:00uur op het Etosplein in Winkelcentrum Schalkwijk. Er is altijd een
professional aanwezig. Het is gratis en je krijgt een kopje koffie of thee.

Multiculturele buurtmaaltijd
Een vrolijke, multiculturele maaltijd waarin verschillende culturen langskomen.
Een plek vol gezelligheid en ontmoetingen in Het Open Huis (Professor
Boumanstraat 1a). u bent welkom vanaf 17:45 uur. Aanmelden is niet nodig, en het
is gratis (vrijwillig bijdragen mag).

Do 4 okt
Workshop sieraden maken van recycle-materialen
Op donderdag 4 oktober kun je van 14:00 - 16:00 uur zelf je eigen sieraden maken
bij W&TC De Snuffelmug (Surinameweg 9B). De workshop is gratis! Graag wel
vooraf aanmelden via: 023 543 43 62 of annita.wisman@werkdagbv.nl of via de
facebookpagina van Snuffelmug.

Vrij 5 okt

Meer bewegen voor ouderen in wijkcentrum de Wereld
Op 5 oktober starten we van 10:15 - 12:00 uur met een reeks Meer Bewegen voor
Ouderen. Dit is een activiteit voor ouderen van ontmoetingscentrum Europastroom
van Zorgbalans en iedereen die uit de wijk wil deelnemen. Het is een groep waarbij
op een rustige manier wordt bewogen onder begeleiding van een docent van Sport
support. Op 5 oktober starten we de activiteit feestelijk met koffie en iets lekkers,
daarna gaan we met elkaar bewegen. Vervolgens zal de activiteit elke
vrijdagochtend plaatsvinden. Aanmelden kan bij Sabine van Haastrecht of Veerle
sterk, via de mail naar s.pompe@zorgbalans.nl of v.sterk@dock.nl.
Kosten: gratis proefles op 5 oktober. De kosten daarna zijn 2 euro per les.

Huiskamer met kunst- en cultuuractiviteiten
Gezellig samen koffie drinken, lunchen en elkaar ontmoeten, dat is waar de
huiskamer voor staat. Onder leiding van Lize Versteeg en haar team wordt er
geschilderd, geknutseld, enz. Elke dinsdag van 10:00 - 13:00 uur bij Het Open Huis
(Professor Boumanstraat 1a). Het is kosteloos en aanmelden is niet nodig.

De Week van de Eenzaamheid is een initiatief van de landelijke Coalitie
Erbij. Al vele jaren wordt er aandacht gegeven aan deze week in
Haarlem onder de naam Week van de Ontmoeting. Coalitie Erbij is hét
nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid. Sinds 2017 is er
ook een Coalitie Haarlem Ontmoet. Deze bestaat uit een kerngroep van
Bedrijf en Samenleving, DOCK, GGD, Haarlem Effect, Rode Kruis en
Stem in de Stad.

