Door u en voor u in Haarlem

Editie 26 september 2018
Verschijnt elke laatste
woensdag van de maand

Week van de ontmoeting

teSchalkwijk

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

Bingo in de Ringvaart

Opening: Week van de Ontmoeting

DOCK, Schalkhart en Weidehart
werken samen aan een mooi
ontmoetingsmoment! Op vrijdag
28 september is er in Schalkhart
een bingo-middag van 14:00 15.30 uur. Er is koffie en thee en iets
lekkers. En er zijn mooie prijzen.
Graag vooraf aanmelden op T. 06 237 49 234. De kosten zijn € 2,50.

Donderdag 27 september 15:00 – 17:00 uur

Zozjaal

U bent van harte welkom bij de
feestelijke opening van de Week van
de Ontmoeting. Die vindt dit jaar plaats
van donderdag 27 september tot 6
oktober. Eén van de thema’s van dit jaar
is ontmoeten door kunst en cultuur. De
organisatoren zijn dan ook verheugd
dat de opening plaatsvindt in Cultureel
Centrum Hart.
Kunst en cultuur zijn middel bij uitstek
om de spiraal van eenzaamheid
te doorbreken én om anderen te
ontmoeten. In de Week van de
Ontmoeting zetten we culturele
activiteiten en ontmoetingsactiviteiten
in de schijnwerper.

Op donderdag 27 september van
15:00 - 17:00 uur kunnen deelnemers
elkaar ontmoeten en inspiratie op
doen tijdens de openingsmiddag.
Daar staan onder andere op het
programma de filmpremière van
Buurtblik, een mobiliteitsparade,
optredens, informatie van diverse
maatschappelijke organisaties en leuke
activiteiten. Er is ook koffie met iets
lekkers.
De toegang is gratis, u kunt gewoon
langskomen. Locatie: HART Haarlem,
Kleine Houtweg 18 (zalen 00 en 01).

Voor mensen die niet zelfstandig
kunnen komen: voor (gratis) vervoer
van en naar HART kunt u bellen
met de Buurtwinkel van DOCK,
T 088 - 118 29 72. Het programma
van de week is te vinden op
W www.haarlemontmoet.nl

teOost

teCentrum

teNoord

In Haarlem-Oost worden er
ook prachtige activiteiten
georganiseerd speciaal
voor de Week van de
Ontmoeting. Zo zijn er
verschillende grote diners,
theater en muziekacts, er
is spelletjesmiddag, een
bingo, open dagen in de
moskee, een filmmiddag en
rondleidingen in de koepel.

Karaoke & Podium Soos
Binnensteeds

keuken van Alberdingk
Thijm
Neem ook een kijkje in de keuken van Alberdingk Thijm tijdens
het ontmoetingsdiner. Dat is op
woensdag 3 oktober van 18.30 tot
20.00 uur (deuren open om 18.00
uur) in de Hamelink, Noormannenstraat 1. Kosten: € 5,- voor een
tweegangendiner incl. koffie/thee.

Buurtbios

Vrijdag 28 september 19:30 – 21:30
uur
Toon je talenten, zing mee met de hits,
of kom lekker luisteren en ontmoet
anderen bij Karaoke & Podium van
Soos Binnensteeds. In samenwerking
met Catch it van de RIBW. Zoals altijd
staat de koffie klaar en is de toegang
gratis. Wijkcentrum Binnensteeds,
Nieuwe Groenmarkt 20 in Haarlem.

De Grote Eenzaamheidshow
Dinsdag 2 oktober, 20:15 – 22:00 uur
De derde Grote Eenzaamheidshow
van Haarlem Effect belooft een heel
bijzondere te worden. Haarlemse
amateurverenigingen en kunst
en cultuur staan centraal. Tevens
op een fantastische plek: Het
Haarlemmerhouttheater. Dus, komt
allen! Let op: het aantal plekken
in de zaal is beperkt, dus kom op
tijd. Je kunt een stoel reserveren
via E mheijne@haarlemeffect.nl.
De toegang is gratis. Waar moet je
zijn: Haarlemmerhouttheater, Van
Oldenbarneveltlaan 17.

Theatervoorstelling Nieuwe
Wereldhuis (première)

Donderdag 4 oktober
om 16.00 uur (deuren open om
15.30 uur) in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67 in Haarlem. Kosten:
€ 1,- incl. popcorn en drankje.

Zanger Hank Valley zingt op 2
oktober ‘Liedjes van toen’ tijdens de
buurtkamer Soos & Zo.
Wanneer: dinsdag 2 oktober 2018,
14.00 – 16.00 uur
Waar: DOCK Ontmoetingscentrum
de Schakel, Pijnboomstraat 17,
Haarlem-Noord
Toegang gratis

Ontmoetingslunch De
Buurtwinkel
Iedere week op woensdag
organiseert DOCK een buurtlunch in
de Buurtwinkel. Tijdens de Week van
de Ontmoeting pakken wij extra uit
en is het gratis. Komt u ook ?
Wanneer: woensdag 3 oktober 2018,
12.00-14.00 uur
Waar: DOCK & SIG De Buurtwinkel,
Generaal Spoorlaan 140
Aanmelden: voor 2 oktober bij De
Buurtwinkel, T. 088 - 118 29 72
Kosten: gratis

Buurtmaaltijd de Fjord
De Fjord nodigt de buurt uit om mee
te eten. Een kleine groep vrijwilligers
verzorgt een tweegangenmaaltijd.
Wanneer: donderdag 4 oktober 2018,
17.30 - 19.30 uur
Waar: Haarlem Effect de Fjord, Paul
Krugerkade 6
Aanmelden: voor 3 oktober tussen
9.30 en 16.00, T. 023 - 534 86 28
Kosten: € 4,00

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 workout waarbij je je
helemaal kunt laten gaan. Elke
dinsdagochtend van 09.15 tot 10.15
uur in wijkcentrum de Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98,
kosten: €2,00.

Meer bewegen voor
ouderen in de Wereld
Op 5 oktober start Zorgbalans van
10.15 tot 12:00 uur met een reeks
Meer Bewegen voor Ouderen. Dit
is een activiteit voor ouderen van
ontmoetingscentrum Europastroom van Zorgbalans en iedereen
uit de wijk die wil deelnemen. Meer
Bewegen voor Ouderen is een
rustige activiteit waarbij de deelnemers bewegen onder begeleiding
van een docent van Sport support.
Op 5 oktober starten we op een
feestelijke manier met koffie en iets
lekkers. Aanmelden kan met een
mailtje naar E s.pompe@zorgbalans.
nl of E vsterk@dock.nl.
Kosten: gratis proefles op 5 oktober. De kosten daarna zijn €2,00
euro per les.

dock.nl

Donderdag 4 oktober, aanvang
13:45 uur, start 14:00 uur. Afsluitend
drankje.
De Theatergroep van het Nieuwe Wereldhuis bestaat uit nieuwe en oudere
Nederlanders. Een mooie gemengde
groep die scènes opvoeren over je
thuis voelen en aarden in een nieuwe
omgeving. Gratis toegang, hapje en
drankje na. Wijkcentrum Binnensteeds,
Nieuwe Groenmarkt 20.

Buurtkamer Soos & Zo
optreden Hank Valley

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. Zozjaal is er elke woensdag van
10.00 tot 12:00 uur op het Etosplein
in Winkelcentrum Schalkwijk. Er is
altijd een professional aanwezig.
Het is gratis en er staat koffie of
thee.

haarlemeffect.nl

dock.nl

