
Ontmoetingscentrum Schalkhart 10-16u          sept. 2019
                                                                            

ONTMOETING EN ACTIVITEITEN
VOOR OUDEREN
Ontmoetingscentrum Schalkhart biedt elke maand
een ander programma. U kunt meedoen aan
beweegactiviteiten, soep maken, deelnemen aan
spelletjesmiddag en andere mensen ontmoeten. Er
wordt ook met elkaar geluncht en gewandeld. 
Heeft u suggesties voor een activiteit of wilt u meehelpen dan bent u ook van harte welkom.  
We nodigen u van harte uit om eens vrijblijvend langs te komen, dat kan alleen of met 
vriend(in) of familielid. Heeft u af en toe problemen met uw geheugen en/of lichte dementie 
wees welkom. 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/ Zoef Zoef. Wij kunnen u helpen met het aanmelden. 
Het centrum is maandag, dinsdag en vrijdag open van 10-16u en op woensdag van 10-14u.

Speciale activiteiten
Dinsdag 
3 september

13.00u 
verzamelen

Bezoek aan Dahlia-tuin te Heemstede, graag 
week van tevoren opgeven. 
Kosten 2,50

Vrijdag
6  september

14.00u Gitaaroptreden van Tom Bak

Dinsdag 
10 september

14.00u Sieraden workshop met Hassan

Woensdag 
11 september

10.00u 
verzamelen

Bezoek aan Circus Sijm bij Sporthal 
Kennemerland, opgeven is nodig.

Dinsdag
17 september

14.00 Nazomer versiering maken

Vrijdag 
20 september

14.00u. Ouderensoos met accordeon-optreden

We wensen ieder een mooie maand toe! Met hartelijke groet,
Annemarie Sybrandy en Bianca Basjes.

Ontmoetingscentrum Schalkhart/ Kennemerhart, Floris van Adrichemlaan 98, 2035VD 
Haarlem, tel. 06- 23 74 92 34.
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Ontmoetingscentrum Schalkhart, open van 10-16u.
Fl. v Adrichemlaan 98, tel. 06- 23749234      sep. 2019

Programma
Maandag Soep maken en spel

Creatief/ handwerken
10.00u.
14:00u.

Dinsdag (Stijl- en vrij) Dansen met docent Bianca. 
Klaverjassen met Ton
Werken in de tuin met Bianca

10.00u.
14.00u.

Woensdag Soep maken/ I-pad mee
Wandelen

10:00u.
13:15u

Donderdag Mozaïek en houtbewerken in De Kleine 
Ringvaart.

10:00u. 

Vrijdag Soep maken en bewegen
Spellenmiddag en voorlezen (tijdens de even 
weken) in de speeltuin

10:00u.
14:00u.

We bieden dit programma aan en willen u er ook op attenderen dat er altijd de mogelijkheid 
is om even de krant te lezen, met iemand een spelletje te spelen of uw eigen hobby te doen. 
Elke dag maken we in de ochtend en middag een wandeling.
Ontmoetingscentrum Schalkhart, (in Wijkcentrum De Ringvaart), Floris van Adrichemlaan 98, 
2035VD Haarlem. Tel. 06- 23749234. Email; Schalkhart@kennemerhart.nl

Wist u dat we nauw samenwerken met Dagcentrum Weidehart, gevestigd aan Floris van 
Adrichemlaan 15, 2035VB Haarlem. Tel. 06-20005580. Email; Weidehart@kennemerhart.nl
U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze collega's voor het programma en verdere 
informatie. Open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
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