
 

 

Doe mee met de WEEK VOOR ONTMOETING  

Samen tegen eenzaamheid in Haarlem 

22 september - 1 oktober 2016 

www.weekvoordeontmoeting.nl 

Programma Haarlem-Noord:   

 

Programma Haarlem-Noord  

 

Donderdag 22 september Feestelijke opening door Wethouder Jur Botter  

 13.00-16.00 uur Feestelijke opening, Stem in de Stad en Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 22  

Dinsdag 20 september  

 13.00-19.00 Bij Bosshardt Wereldkeuken, kom proeven van de ‘wereldkeuken’. Met maaltijden uit 
verschillende landen. Bandoengstraat 21.  

Donderdag 22 september    

 12.00-14.00 Schoterhof, Plesmanplein Pannenkoekfestijn. U bent van harte welkom in Schoterhof 
om heerlijke pannenkoeken te komen eten tijdens ons Pannenkoekfestijn op het Ontmoetingsplein. 

Donderdag 22 september 

 14.00-16.00, De Buurtwinkel Marsmanplein, Trefpunt Delfwijk 55+, Spelletjes, sjoelen en gezellig-
heid. Generaal Spoorlaan 140. 

Donderdag 22 september 

 14.00-16.30, Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1. Contact- en spelmiddag. Ontmoeting met 
koffie en thee, een drankje en een hapje. Er kunnen spelletjes gespeeld worden of kaarten worden 
gemaakt. Ook kunt u naar een film kijken. 

Zo 25 september  

 v.a. 13.30 Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1. “Zondagmiddagplein”. Komt die lange stille 
zondag maar niet voorbij? Zet de stap en ontmoet eens andere mensen. Gelegenheid tot het  
spelen van allerlei spelletjes. We besluiten met een borreltje en wat hapjes.  

Maandag tot en met vrijdag 

 9.00-15.00 Bij Bosshardt Open Huis, inloop. Koffie en thee, Bandoengstraat 21. 
 

Maandag 26 september 

 Vanaf 11.00 Wijkcentrum de Horizon, Ambonstraat 2,  i.s.m. BUUV een gezellige dag samen in de 

Horizon,  11.00 koffie met lekkers (gratis), 12.30 soep met stokbrood (1,50 E.), 13.30 live-muziek 

van toen (gratis).  Welkom bij 1 of alle onderdelen van deze dag. Aanmelden is niet nodig. 

Maandag 26 september  

 14.00-16.00 Speeltuin Delftwijk, Trefpunt Delftwijk 55+, Arthur van Schendelplantsoen.  
Sjoelkampioenschap H’lem Noord om beker en boeket, eeuwige roem en gezelligheid!   

Dinsdag 27 september  

 9.30-10.00 Yoga , 9.30-12.15 Gym, 12.30-13.30 Lunch (€ 5,00 per persoon),  14.15-16-15 Soos / 
inloop (€ 2,00 per persoon) De Schakel, Pijnboomstraat 17 (tel 0235254924).  



Dinsdag 27 september  

 14.00-16.00 Taoïstische Tai Chi Vereniging, Rijksstraatweg 116. 14.00-16.00 Kom op de (Chinese) 
thee! Open huis, kennismaking met Tai Chi). Info: www.taoisttaichi.nl of bel met 023 8795396. 

Dinsdag 27 september  

 15.00-18.00 Sociaal wijkteam noord-zuid stelt zich voor, Pijnboomstraat 17. "Creatief Netwerken." 
Op muzikale en speelse wijze kennis delen. Netwerken met een drankje en een hapje. 

Dinsdag 27 september  

 19.00-21.30 Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1. Handwerkgroep: drie jonge twintigers zijn een 
groep gestart, want haken, breien en naaien is weer helemaal in. Of je nu zelf aan de slag wilt, tech-
nieken aan buurtgenoten wil overbrengen of een nieuwe hobby zoekt, welkom! Zelf materiaal mee-
nemen. Gratis entree, koffie en thee tegen een kleine vergoeding.  

Woensdag 28 september 

 9.30 De Horizon, Bustochtje naar Spaarnwoude met lunch in de Horizon (E. 5,00) 1
e
 tocht 9.30 

u.,  2
e
 tocht 13.30 u. 12.30 Lunch Aanmelden en betalen: ma. 19 sept. 10-12 uur. vol=vol. 

Woensdag 28 september  

 20.00-22.00 Parochiecentrum Schoten, Lingestraat 1. Plaats van ontmoeting voor jonge ouders. We 
gaan op een ludieke manier aan de slag, zodat we elkaar ook echt ontmoeten! 

Donderdag 29 september  

 10.00-10.30 Koffieochtend Parochiehuis Adelbertuskerk, Rijksstraatweg, hoek Zaanenlaan 

 14.00-16.00 Open Kerk: Moment van stilte; een kaarsje aansteken; koffie of thee. Iedereen mag 
binnenlopen. 

Donderdag 29 september   

 13.00-15.00 Onze Gezellen Voetbal, SHDH en SportSupport. Walking football. Je bent zo jong als je 
jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, 
een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat be-
wijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. In onze groep 
doen zowel mannen als vrouwen mee! Sportkleding hoeft niet, sportschoenen wel! Van der Aart 
Sportpark, Van der Aartweg 16 (bij slecht weer wordt er in de sporthal gespeeld). Deelname: gratis. 
Informatie via SportSupport jfrans@sportsupport.nl of 023-5260302, vraag naar Jessica Frans. 

Donderdag 29 september  

 13.00 –16.00 Pannenkoekenmiddag Bij Bosshardt, met BUUV, Bandoengstraat 21. 

Donderdag 29 september 

 14.00-16.00, Schoterhof, Optreden Delta Combo op het ontmoetingsplein van de Schoterhof. 

Zaterdag 1 oktober   

 18.00 Immanuelkerk, Van Egmondstraat 7, Feestelijke afsluiting van de week voor de ontmoeting 
met muzikaal diner. Met elkaar en met vluchtelingen eten met live muziek. Graag voor 28 september 
opgeven bij: renevanderrijst@kpnplanet.nl Kosten: uw bijdrage  

 
Zaterdagavond sluiten we de week af met “De Grote Eenzaamheid Show“ meer info op 
www.weekvoordeontmoeting.nl Alle activiteiten zijn (tenzij anders aangegeven) gratis toegankelijk en  
aanmelden is meestal niet nodig. 

http://www.taoisttaichi.nl
mailto:jfrans@sportsupport.nl

