
buurtuurtje voor 55+'ers
Elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur

Ontmoetingscentrum Oppeppers
Schoterhart, Vergierdeweg 50

gewoon gezellig een bakkie doen, 
in contact komen met anderen, 

aanhaken bij activiteiten, 
kennismaken met de Oppeppers
Voor iedereen die net even dat

extraatje of oppepper nodig heeft of
goed kan gebruiken.

Ook als je iemand kent en zelf niet tot
de doelgroep behoort kun je meekomen
om te introduceren of net dat steuntje

te geven in het eerste contact.
Deelname is gratis 

Contact: 06 2010 1324

Zomer In Noord 2021
Een overzicht van zomeractiviteiten in Haarlem Noord

Trefpunt Delftwijk 55+ 

Speeltuin Delftwijk
Arthur van Schendelplantsoen

elke maandag van 14.00-16.00 uur. 
Een gezellige club die van alles met

elkaar bespreken en daarna lekker een
potje rummikub of sjoelen. 

Kom eens langs!
Vrijwilligers Ina en Greet heten je van

harte welkom.

Wandelgroep
Wekelijks op maandagochtend.

Starttijd 10.30 uur. 
Verzamelen naast passage

Marsmanplein voor de Bruna. 
Vrijblijvend en gratis wandelen met
een wisselend aantal deelnemers. 

Informatie bij Marianne te Boekhorst
0610806463                     

Buurtkamer voor 55+'ers
(koffie en rummikub) 

Iedere donderdag 15.30-17.00 uur 
bij de Buurtwinkel Marsmanplein 

De bijdrage is €1,-
Contact: Irma Hoorn 06 3882 6361 

Kijk voor meer informatie op
Haarlemontmoet.nl 

Bakkie in de Buurt
Johan Limpersplantsoen, Delftwijk
Iedere 2e en 4e donderdag van de

maand 10-12 uur
Contact: Irma Hoorn 06 3882 6361 

Kijk voor meer informatie op
Haarlemontmoet.nl

Gezonde maaltijd 
(ophaal en bezorgen)

voor 55+'ers
Iedere vrijdag bij de 

Buurtwinkel Marsmanplein 
Kosten: €3,-

Contact: 088-1182972 
Kijk voor meer informatie op

Haarlemontmoet.nl

De Boodschappenbus
voor 55+'ers

Iedere dinsdag en donderdag 10-13 uur
bij de Buurtwinkel Marsmanplein

Kosten: €1,-
Contact: Buurtwinkel Marsmanplein

088-1182972 
Kijk voor meer informatie op

Haarlemontmoet.nl

Sport in de wijk
Iedere woensdag 14.15 - 15.15 uur

Arthur van Schendelplantsoen 
Doelgroep: 5-10 jaar

BBQ + voetbal op het Flevoplein
Maandag 12 juli vanaf 16.00 uur

Doelgroep: 13 jaar en ouder
Sportsupport ism 

Jongerencentrum Delftwijk City

Sport in de wijk
Iedere donderdag 16.30 - 17.30 uur

Flevoplein 
Doelgroep: 13 jaar en ouder

Sportsupport ism
Jongerencentrum Delftwijk City

Sport in de wijk
Iedere donderdag 15.15 – 16.15 uur

Nieuw Guineaplein 

Doelgroep: 7-13 jaar
 

Contact Sport in de wijk: 
Jochem de Boer

jdboer@sportsupport.nl

Deze flyer is gemaakt door:
Antsje Zeldenrust

azeldenrust@dock.nl



Zomer In Noord 2021

Financiële problemen hebben.
Overzicht willen krijgen in hun
inkomsten/uitgaven.
Hun post willen ordenen.

Werkplaats Inkomen op Orde
Per 19 augustus (onder voorbehoud)

Wijkcentrum de Horizon, 
Ambonstraat 2

Voor alle mensen die:

Aanmelden via:

inkomenopordehaarlem@dock.nl

Buurtkamer voor 55+'ers
(koffie en spelletjes)

Iedere dinsdag 14.00 -16.00 uur 
in Wijkcentrum de Horizon,

Ambonstraat 2
Bijdrage €1-

Contact: Irma Hoorn 06 3882 6361 
Kijk voor meer informatie op

Haarlemontmoet.nl

Altijd Contactlijn   0888 555 195
Ma, woe, vrijdag  9.00 - 12.00 uur

Voor een luisterend oor, praatje of hulpvraag
 

Start een Lief & Leedstraat!
Steek je buren een hart onder de riem met een

attentie uit een Lief & Leed potje

Info & aanmelden: liefenleed.haarlem@dock.nl
 

Zoekt u vervoer binnen Haarlem Noord? 
Bel dan de ZoefZoef: 023 543 6046

 

Zoekt u vervoer binnen of buiten Haarlem?
Bel dan de Vrijwillige Vervoersdienst:

023 543 6015 (voicemail inspreken)

BioMarkt 
Za. 7 augustus van 10.00 tot 15.00 uur

in de Haarlemmer Kweektuin.
Kijk voor meer informatie op de
website: www.wijtelengroente.nl

of bezoek de facebookpagina
Biomarkt Haarlemmer Kweektuin

Wandelgroep
Elke maandag om 11 uur

We starten bij Buurtwinkel de Fjord
 Voor iedereen die graag buiten is en

een uurtje mee wil en kan lopen.
Deelname is gratis.

Aanmelden kan via cstaal@dock.nl of
even bellen mag altijd 06 5990 8577

BUUVBRUISPLEK
elke vrijdagmiddag 

van 13.30 tot 15.00 uur 
bij Buurtwinkel de Fjord

Voor iedereen die graag iets
voor iemand wil doen of juist

als iemand wat hulp 
nodig heeft!

Contact: Wilma van der Zwan
wilma@haarlem.buuv.nu

Tel: 023 551 7845

De Indische Buurttuin 

Zaterdagmiddag 10 juli en 21
augustus zijn er 2 gratis kinder-
natuur-activiteiten in de Indische
buurttuin (achter wijkcentrum de

Horizon, Ambonstraat 2)
Meer info en aanmelden bij Mariette:

mariette.out@gmail.com  

De Indische Buurttuin
elke maandagmiddag open voor
bezoekers van 14.00-15.30 uur
Om te genieten van de tuin, de

muntthee en elkaar; 
een groene ontmoeting! 

Bij regen zitten we in de witte zaal,
met zicht op de tuin. 

Ingang: Nieuw Guineastraat 3 of via
               wijkcentrum Horizon.                                                                                                                                  

Een overzicht van zomeractiviteiten in Haarlem Noord

Deze flyer is gemaakt door:
Antsje Zeldenrust

azeldenrust@dock.nl

Doortrappen Fiets4daagse
16 t/m 19 augustus

Doe gratis mee aan de Haarlemse

fiets4daagse! 

Elke dag fiets je 10km. Na de tocht kun 

je een gezellig bakje koffie drinken.

Meld je aan met een groepje van max. 6

personen (minder mag ook). Starttijden

verschillen per aanmelding per groep. 

Info & aanmelden bij Lisa den Ouden:
ldenouden@sportsupport.nl


