


PROGRAMMA SCHALKWIJK

Over de Week tegen Eenzaamheid
Van 1 tot 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Maar liefst 30% van de Nederlanders is 
eenzaam en 10% zelfs sterk eenzaam. Door het hele land wordt daarom extra aandacht besteed aan 
het thema eenzaamheid. In Haarlem wordt door de samenwerkingspartners van de coali�e Haarlem 
Ontmoet diverse ac�viteiten georganiseerd. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen 
Eenzaamheid door ac�viteiten te bezoeken of zelf te organiseren. Zo ontstaat een week vol 
ontmoe�ngen en nieuwe contacten. Meer informa�e hierover is te vinden op 
www.haarlemontmoet.nl. 

DINSDAG 1 OKTOBER 2019

10:00-12:00            Ontmoe�ng aan de keukentafel                          Loca�e

De impact van kanker is enorm. Niet alleen 
voor de pa�ënt, maar ook voor de naaste 
omgeving.  Op deze Inloopochtend kan je 
zomaar binnenlopen, een kopje thee of 
koffie drinken met iets lekkers, en is er een 
gastvrouw aanwezig met een luisterend 
oor en informa�e over al onze ac�viteiten.
 

Inloophuis Kennemerland
Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73 .
 

10:30-12:00            Dansen met ouderen                                              Loca�e

Dansen is genieten! Iedere dinsdag dansen 
wij met elkaar. We wisselen zitdansen af 
met s�jl- en vrijdansen. U bent van harte 
welkom! 
 

Ontmoe�ngscentrum Schalkhart
Wijkcentrum de Ringvaart 
Floris  van Adrichemlaan 98
 

11:00-12:00            Samenspel met Taal,                                               Loca�e
                                   Een mul�culturele vrouwengroep

Wil je:
Op een leuke manier jouw Nederlands 
verbeteren, contact maken met andere 
vrouwen, gezellig een spelletje of ac�viteit 
doen. Met een kopje koffie of thee en iets 
lekkers erbij?
Kom dan meedoen!

Wijkcentrum de Ringvaart 
Floris  van Adrichemlaan 98
 

WOENSDAG 2 OKTOBER 2019

10:00-11:30            Bewegen op muziek                                               Loca�e

Bewegen op  pi�ge, aanstekelijke muziek 
om de spieren los te maken en te 
versterken en ... om plezier te maken! 
Onder begeleiding van een muziekdocent. 
 
 
 

Odensehuis Haarlem
Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73 
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VERVOLG WOENSDAG 2 OKTOBER 2019

12:00-14:00            Warme lunch                                                            Loca�e

Kennismakingsmaal�jd. Warme lunch op 
woensdag. Op inschrijving. Voor meer 
informa�e of inschrijven neem contact op 
met ontmoe�ngscentrum Da Vinci. 
 

Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73
 

 13:00-15:00           Kennismakingsbijeenkomst                                  Loca�e
                                   Inloop Turkse vrouwengroep 55+                                             

Kom langs en maak kennis met de Turkse 
cultuur. 
De bijeenkomst is toegankelijk voor 
iedereen! 

14:00-16:00            Schuif aan bij de Langste Ontmoe�ngstafel      Loca�e
                                   van Haarlem   

Samen eten en verhalen delen verbindt.  
Iedereen is welkom �jdens een geheel 
verzorgde high-tea die feestelijk wordt 
aangekleed met optredens en 
toegankelijke ac�viteiten. Alleen, of samen 
met een vriend(in), buur, kennis, maatje of 
familielid.Meedoen is gra�s, elkaar 
ontmoeten, samen eten en sociaal contact 
staan centraal. Kunt u niet zelfstandig naar 
de Nieuwe Groenmarkt komen? Voor 
(gra�s) vervoer kunt u t/m 30 september 
bellen met de Buurtwinkel: 088 118 29 72.

Nieuwe Groenmarkt
 

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

10:00-12:00            Zozjaal                                                                       Loca�e

Met elkaar en voor elkaar breien en 
ontmoeten aan de Zozjaal
 
 

Etosplein Winkelcentrum 
Schalkwijk
 
 

Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73
 

10:00-12:00            Verhalenverteller bij de huiskamer                      Loca�e

Van 1 t/m 8 oktober worden op 
ontmoe�ngsplekken in alle stadsdelen van 
Haarlem verhalen-vertel-bijeenkomsten 
georganiseerd.  Ook bij de huiskamer! De 
verhalen worden op crea�eve wijze 
vastgelegd in woord en beeld. 
 
 

Wijkcentrum de Wereld
Laan van Berlijn 1
 
 



PROGRAMMA SCHALKWIJK

VRIJDAG 4 OKTOBER 2019

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019

12:00-16:00             Open Kan�ne                                                          Loca�e

Iedere vrijdag is de open kan�ne voor 
iedereen, die met ons kennis wilt maken. 
Vanwege de Week tegen Eenzaamheid dit 
keer met wat extra lekkers bij de koffie of 
thee. De Herstelacademie biedt 
hersteleduca�e en zel�ulp voor mensen 
met een psychische- en /of 
verslavingskwetsbaarheid. Iedereen die bij 
de Herstelacademie werkt hee� zelf ook 
een geschiedenis van herstelprocessen, het 
is een plek vóór en dóór elkaar.
 
 

Herstelacademie Haarlem en Meer
Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73 
 

17:00-20:00             Wijkraad Meerwijk en S�ch�ng de Brug           Loca�e
                                    brengen culturen bij elkaar.                     

Onder genot van een hapje en een drankje 
gaan wijkbewoners van verschillende 
achtergronden onder leiding van een 
gesprekleider in gesprek met elkaar over 
een aantal thema's.
 

Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73
 

 11:30-16:00           Show it!  – geniet van lokaal talent                      Loca�e
 

Winkelcentrum Schalkwijk
 
 

 11:30-13:00            Na�onale Voorleeslunch                                       Loca�e
 Het Voorleeslunchverhaal wordt dit jaar 

geschreven door Maarten Spanjer en zal 
worden voorgelezen door cabare�er Erik 
van Muiswinkel.
 
De lunch is volledig gra�s, wel graag van 
tevoren aanmelden via de website: 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
 

Bibliotheek Schalkwijk
Fie Carelsenplein 2
 
 

In Centrum Schalkwijk komen mensen 
samen; ze shoppen er en ontmoeten 
andere mensen uit Schalkwijk of 
omliggende wijken. Deze mensen zi�en 
vaak vol passie en talenten en wij bieden 
hiervoor graag een podium. Want waarom 
zou je je talent onder stoelen of banken 
steken?

10:00-12:00             Show it: Draadkracht tafel                                    Loca�e

Samen draadkrach�g aan de slag. 
 
 
 

Hemaplein Winkelcentrum 
Schalkwijk
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13:00-14:30            Muziek en zingen                                                    Loca�e

Lekker zingen en muziek maken met elkaar 
onder begeleiding van Hein Peijnenburg 
(Muziekschool Schalkwijk). Muziek maakt 
blij en ontspant!

17:00-19:00            Samen eten, Kom erbij!                                          Loca�e
 

Heb je zin om mensen uit de buurt te 
ontmoeten en samen lekker een hapje te 
eten? Kom dan naar de Ee�afel in 
buurtcentrum De Ringvaart in Haarlem! 
Elke week serveren de mensen van Roads 
een lekkere maal�jd, bestaande uit een 
hoofd- en nagerecht. Speciaal voor deze 
week doen we iets extra’s. Geef je op via 
Katharina Brinckmeier 06-13114274. 

Odensehuis Haarlem
Da Vinci Centrum voor Ontmoe�ng
Leonardo Da Vinciplein 73
 

ZONDAG 6 OKTOBER 2019

MAANDAG7 7 OKTOBER 2019

 13:30-16:00           Dansfeest vij�iger jaren                                        Loca�e
 

DJ Bianca en DJ Marit een leuke 
dansmiddag voor ouderen op muziek van 
vroeger en nu. (Boogie Woogie, s�jldans, 
zitdans, rock en roll etc.). 
Thema is de vij�iger jaren dus mocht u nog 
een mooi kostuum uit  die �jd hebben 
hangen, trek aan! Aanmelden via Suzanne 
Winkel: Swinkel@sportsupport.nl of 
tel:0655696410"
 

Zorgcentrum Schalkweide, 
Floris van Adrichemlaan 15

11:30-13:30            De Stamtafel                                                            Loca�e

De stamtafel is een ontmoe�ngsplek in 
wijkcentrum de Wereld waar je elke 
maandag van 11:30-13:30 terecht kunt 
voor gezelligheid, een goed gesprek, of 
wanneer je advies wilt. Het is een inloop 
met een eenvoudige warme maal�jd. 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.

Wijkcentrum de Wereld
Laan van Berlijn 1
 

Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
 



Dit programma is mede mogelijk gemaakt door: 

De ac�viteiten van de Haarlemse Week tegen Eenzaamheid in Schalkwijk, 
geïni�eerd door de Coali�e Haarlem Ontmoet, worden georganiseerd door 
samenwerkingspartners Kennemerhart, Inloophuis Kennemerland, Wereld 
Muziek School, Winkelcentrum Schalkwijk, Herstelacademie, Odensehuis 
Haarlem, Bibliotheek Schalkwijk, wijkraad Meerwijk, S�ch�ng de Brug, 
Hartekampgroep, SIG, Sociaal Wijkteam, Roads, Sport Support en DOCK 
Haarlem. Het Verhalenproject van Anne van Del� is mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van Fonds Slutyerman van Loo. 


