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Een huiselijk en knus kinderdagverblijf. 
 
•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 

Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind. 
 

• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
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Tel:023-5380716  
Bel gerust voor informatie.       
Soerabajastraat 19   2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord 















 








 







 Van de voorzitter...

Het is half november als ik dit voorwoord schrijf voor dit 

winternummer. De winter is nog ver te zoeken gezien de temperaturen 

van boven de 10 graden. Een meevaller voor veel huishoudens. 

 De kosten voor het verwarmen van onze huizen zijn al hoog genoeg.

Maar het geeft ook aan dat ons klimaat duidelijk aan het veranderen 

is. Vandaar dat de Wijkraad samen met de Werkgroep Groen en 

projectgroep Nieuw Guineaplein zich inzet voor een groenere wijk. 

Immers alle kleine beetjes helpen. 

Hoe het ervoor staat met de vergroening van het Nieuw Guineaplein 

kan je lezen in dit wijkblad. De Wijkraad wil zich ook inzetten voor 

verbinding binnen de wijk. Voor 2023 zijn we nog op zoek naar 

wijkbewoners die activiteiten willen organiseren in de wijk en op 

het Nieuw Guineaplein. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een 

kleedjesmarkt op het plein met koningsdag. Dit jaar wordt als laatste 

activiteit op het plein, op 24 december een kerstzang gehouden: 

 de Midwinteravond. Op de achterkant van dit blad vind je hier meer 

informatie over.

Namens de Wijkraad Werkgroep Groen en de Projectgroep 

 Nieuw Guineaplein, wil ik jullie tot slot fijne kerstdagen toewensen 

 en een goed en gezond 2023.

Karina Wertenbroek 

Voorzitter) Wijkraad Indischebuurt Noord

WIJKRAAD INDISCHEBUURT NOORD 
Dagelijks bestuur: 
Karina Wertenbroek - voorzitter 

Thea Kaandorp - secretaris 

Jan van Eijsden - penningmeester

Wijkraadsleden: 
Inge Zuurendonk 

Peter van der Mark 

Rien Boon 

Marijke de Boer 

Frank Schneider

INFORMATIE WIJKRAAD 
www.wibn.nl 

info@wibn.nl

VERGADERINGEN 
Voor vergaderdatums zie www.wibn.nl 

Vergadering: 3de dinsdag van de maand 

20.00 – 22.00 uur 

H.S.V. Haarlem - Botterboulevard 62

WIBN WIJKBLAD 
Vormgeving: Nora Leungen 

Druk: Handelshuys 

Redactie: Wijkraad Indische Buurt Noord 

Bijdragen:  Peter van der Mark, Marcel Smeenk, 

Van Ommeren Architecten, Antsje Zeldenrust,  

Rien Boon, Bieke van Hees 

Foto’s: Dirk Jan Bol, Nora Leungen, Rob Lipsius  

 met dank aan Pixabay free stock illustrations

Je vindt het blad bij The Readshop/Vivant Timmy, 

Wijkcentrum De Horizon en Bij Bosshardt. 

Oplage: 2.500 exemplaren

KOPIJ AANLEVEREN 
Editie #26 verschijnt in april 2022. Je kunt je bijdrage tot  
1 maart 2023 opsturen naar info@wibn.nl.

Inhoud
Project 1828   4 
Stadionbuurt  6 
Vuurwerkverbod  7
Sociaal Wijkteam 7
Het Posthuis    7
Veilig je huis uit  8
De Recyclewagen 8
Vergroening Nieuw Guineaplein 9
Indische Buurttuin 13
Programma Verhalenhuis  14
Programma Adelbertuskerk  14
Activiteiten in De Horizon  15

Voor die activiteiten maken we ook kosten. Eventuele subsidie com-
penseert de uitgaven slechts gedeeltelijk. Heb je hart voor dit unieke 
en groene ontmoetingspunt in de wijk? En kun je een bijdrage missen? 
Steun dan de Indische Buurttuin met een donatie!  

Stort een bedrag op bankrekening  
NL61 INGB 0008293586 t.n.v. Wijkraad Indische Buurt 
Noord o.v.v. Donatie Buurttuin. 

Hartelijk dank en tot ziens 
 in de Buurttuin!

Steun de Buurttuin en doneer! Steun de Buurttuin en doneer! 
De Indische Buurttuin is meer dan alleen een groene plek met allerlei 
plantenborders, moestuintjes, bomen en gezellige zithoekjes. Er zijn ook 
regelmatig activiteiten. Elke week is er wel iets te doen: voor jong en  
oud. En buurtbewoners weten ons steeds vaker te vinden. Dat alles wordt  
mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers van de Werkgroep 
 Indische Buurttuin.

Nieuw Guineastraat 3

DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHE
BUURTTUIN
DE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHE
BUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUIN
DE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHE
BUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUINBUURTTUIN

Nieuw Guineastraat 3

DE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHEDE INDISCHE

mailto:info@wibn.nl


 4  5Nummer 25 | Wijkraad Indische Buurt Noord

Er komt woningbouw aan de Spaarndamseweg op de plek van het transformatorstation. 
Dit gebouw is in 2019 aangekocht door Wibaut Projectontwikkeling en AIVM. Op deze 
locatie komt een woongebouw met 135 appartementen volgens het 1828-concept: 
betaalbare huurwoningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar, met collectieve ruimtes 
en voorzieningen om te delen. 

Impressies 

Van Ommeren Architecten

Projectontwikkeling 1828 aan de Projectontwikkeling 1828 aan de 
SpaarndamsewegSpaarndamseweg

Woningnood onder jongeren
Dat jongeren grote moeite hebben om een betaalbare 
woning te vinden, blijkt wel uit het grote aantal geïnteres-
seerden in de 1828-vestiging: bijna 7.800 jongeren toonden 
in korte tijd interesse voor dit nieuwe woonconcept.

Participatie met de buurt
Het participatietraject met de buurt is in oktober afgerond. 
In 3 jaar tijd waren er 6 buurtbijeenkomsten, 5 klankbord-
sessies, enkele 1-op-1-gesprekken en een buurtpeiling. De 
projectontwikkelaar heeft zoveel mogelijk kennis en in breng 

van de omgeving verwerkt in een voorlopig ge bouw- en ge-
biedsontwerp. In het ontwerp is er ruimte voor een duidelijk 
fietspad en voor horeca overdag. Ook leidden enkele ideeën 
vanuit de bewoners tot aanpassing van het plan. Zo wordt 
het gebouw compacter en hoger, komt er een afgeschuinde 
hoek aan het pand, is er geen glas op de benedenverdie-
ping bij de buitenspeelruimte en komt er een oversteekbare  
middenberm. Ook is er een 1828-woonpanel opgestart. Dit 
zijn geïnteresseerde jongeren die met de architect en ont-
wikkelaar meedenken over de inrichting van de collectieve 
ruimtes, het soort voorzieningen en het beheer. 

Vervolg
Het stedenbouwkundig plan is in 
oktober 2021 door het college van 
B&W vastgesteld. Wibaut hoopt eind 
dit jaar de aanvraag voor wijziging 
van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning in te kunnen 

dienen, zodat eind 2023 gestart kan 
worden met de sloop van het trans-
formatorstation. 

Muurschildering
In de tussentijd pronkt er sinds kort 
aan het transformatorgebouw een 
muurschildering van de kunstenaars 
Ben Plummer en Phylos Donkertino. 
Reden? De onvriendelijke graffiti op 
de muur waren de buurtbewoners 
een doorn in het oog. De vogels op 
het kunstwerk staan symbool voor 
uitvliegen en een eigen weg vinden. 
Het is een verwijzing naar de doel-
groep van 1828: (werkende) jongeren 
tussen 18 en 28 jaar, die vanuit een 
studentenwoning of het ouderlijk huis 
doorstromen en klaar zijn voor een 
volgende stap in hun wooncarrière. 
Gebleven is de bemoediging ‘Hou 
vol’, ooit op de muur gezet om een 
zieke buurvrouw aan de overkant van 
de straat een hart onder de riem te 
steken. En nu nieuw leven ingeblazen. 
Dit kunstwerk tovert bij menig voor-
bijganger een lach op het gezicht! 

Informatie
Op de hoogte blijven? Schrijf je in 
voor de nieuwsbrief op www.spaarn-
damseweg13.nl. Of volg de ontwik-
kelingen op wibn.nl.

http://www.spaarndamseweg13.nl
http://www.spaarndamseweg13.nl
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Extra woningen
In het hele gebied aan de Planetenlaan-
Orionweg komen er 245 woningen bij, 
waarvan 50% sociale huur, 30% middel-
dure huur en 20% vrije sector huur- en 
koopwoningen. Eerst komt er een 
Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen (SPvE) met de randvoorwaarden 
en een ambitie voor het plangebied 
Sportweg. Hierin staat ook een mobili-
teits- en groenplan met voorstellen voor 
parkeren en openbaar groen. Als het 
concept SPvE klaar is kunnen omwonen-
den en belanghebbenden inspreken. 

Inspraak en participatie
Onze wijkraad maakt deel uit van een 
klankbordgroep samen met andere 
wijkraden uit Noord en belanghebben-
den. Betrokken zijn ook Pré Wonen, Sint 
Jacob en Dreef Beheer voor het ontwer-
pen van een gebiedsconcept. Hierin 
staat bijvoorbeeld dat er ruimte moet 
zijn voor ont moeten of dat er genoeg 
plek moet zijn om vrij en veilig te spelen 
en bewegen. Het gebiedsconcept wordt 
meegenomen in het Stedenbouwkun-
dig Programma van Eisen.

De komende jaren veranderen er dingen in het gebied rondom het stadion en de Dekamarkt 
bij de Planetenlaan. Naast nieuwe woningen komt er waarschijnlijk nieuwbouw voor  

zorginstelling Sint Jacob. Ook moeten de Dekamarkt en de bibliotheek misschien verplaatst 
worden. En de openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting.

Wie vuurwerk bij zich heeft, riskeert een boete van mini-
maal 100 euro. Wie het afsteekt, betaalt 250 euro en krijgt 
een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar  
kunnen een Halt-straf krijgen als zij vuurwerk afsteken.

F1-vuurwerk 
F1-vuurwerk of kindervuurwerk mag wel. Hieronder vallen 
sterretjes, Bengaals vuur, fonteintjes en knalerwten. Dit 
vuurwerk mag je met oud en nieuw afsteken als je 12 jaar 
of ouder bent. 

Handhaving 
Politie en Handhaving handhaven het vuurwerkverbod. 
Heb je overlast van knallen? Meld het! Handhaving 
onderzoekt je melding en gaat zo nodig over tot actie. 
Wordt er op een plek vaak vuurwerk afgestoken, dan 
nemen de handhavers die plek mee in hun dagelijkse 
rondes. De plekken waar vorig jaar al veel overlast was, 
worden dit jaar sowieso meegenomen in de dagelijks 
rondes.

Het afsteken van vuurwerk is net als vorig jaar verboden vanwege overlast aan 
mensen, dieren en natuur. Daarom heeft de gemeenteraad het verbod voor 
 consumentenvuurwerk categorie F2 en F3 en carbidschieten vastgelegd in de APV.

Na de fatale brand van het Posthuis in 2020 kwam de 
stichting met het idee om het pand samen met de buurt 
opnieuw op te bouwen en te kopen. Het idee: een nieuw 
Posthuis écht van, voor en door de wijk. De gemeenteraad 
ging hiermee akkoord. Het nieuwe Posthuis is een goed 
voorbeeld van het Uitdaagrecht waarbij bewoners taken 
van de overheid overnemen als zij denken het slimmer, be-
ter, goedkoper of anders te kunnen doen. 

De bestemming van het pand is maatschappelijk. Com-
mercieel gebruik is dus niet toegestaan. De grond waar het 
pand op staat, blijft van de gemeente. Daarover betaalt de 
stichting erfpacht.

De Stichting Posthuis Zaanenpark is sinds kort verantwoordelijk voor de komst 
van het nieuwe Posthuis. De stichting en de gemeente ondertekenden hiertoe een 
overeenkomst met de afspraken en verantwoordelijkheden.

Heb je dus behoefte aan een luiste-
rend oor of aan ondersteuning? Of 
zoek je hulp voor iemand in de buurt?  
Neem contact op met het Sociaal  
Wijkteam Noord – Noord.  
Bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.  
Tel: 023 5430995.  
E-mail:  
wijkteam-noord1@haarlem.nl

Ontwikkeling stadionbuurtOntwikkeling stadionbuurt

Het Sociaal Wijkteam is het start-
punt als er iets misgaat of als je 

met problemen zit. Thuis, in je leven, 
met je geldzaken, werk of contacten. 
Het Wijkteam denkt met je mee en 

helpt je een oplossing te vinden. Een 
oplossing die bij jou past. Je vindt het 
Sociaal Wijkteam in Wijkcentrum De 
Horizon. Hier vind je ook DOCK, Zorg-
balans en SIG.

In Haarlem was er altijd een wirwar aan sociale en maatschappelijke 
organisaties waar je terechtkon met hulpvragen. Bijvoorbeeld bij 
gezinsproblemen, schulden, contacten, geestelijke gezondheid, een
zaamheid, ouderdom enzovoort. Dat was verwarrend. Want bij wie 
moest je aankloppen? Voortaan is er één loket: het Sociaal Wijkteam. 

Nu al bekend
Sommige zaken in het gebied zijn nu al bekend:

e  Onderzoek of woonzorgcentrum St Jacob verplaatst kan worden van de  
Orionweg naar het plangebied Sportweg.

e  Onderzoek naar behoefte aan andere maatschappelijke voorzieningen in dit gebied. 

e  De huidige sportaccommodaties blijven behouden in het Noordersportpark.

e  Onderzoek naar zwembad de Planeet: renovatie of nieuwbouw. De voorkeur gaat uit 
naar een zwembad aan de Planetenlaan. 

e   De kinderboerderij gaat weg uit het Noordersportpark en zal fuseren met de 
Schotertuinen.

e   De plek van de kinderboerderij komt vrij voor sportgerelateerde voorzieningen.

Planning
December 2022:  gebiedsconcept gereed

Medio 2023:  inspraak Stedenbouwkundig Programma van Eisen

2023 – 2024:  ontwerp (Stedenbouwkundig Plan en Inrichtingsplan openbare ruimte)

2024 – 2027:  bouw

Vuurwerkverbod in Haarlem

Eén loket: Sociaal Wijkteam

Het Posthuis van, voor en door de wijk
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Enkele tips:
e  Laat een lamp aan, doe de ramen dicht en draai  

de deuren op slot.

e  Doe tuinhek en schuur op slot.

e  Leg sleutels uit het zicht en haal ze uit het slot.

e  Haal waardevolle spullen uit het zicht.

e  Vertel je buren als je een tijdje weg bent. 

e  Bel 112 als je een verdachte situatie ziet.

Veilig je huis uit

 Ga je deze donkere dagen het huis uit? Maak het inbrekers lastig. 

Wat mag je inleveren?
e Kleine elektrische apparaten 
e  Metalen voorwerpen: pannen, bestek, gereedschap
e  Plastic: plantenbakken, speelgoed, kratjes, emmers
e  Houten paaltjes en plankjes
e Aardewerken bloempotten en servies
e Piepschuim
e Olie en frituurvet 
e  Klein chemisch afval: batterijen, cartridges, lampen, 

verf, spuitbussen, accu’s, cosmetica, olie

Voor chemisch en elektrisch afval ga je naar het Milieu 
plein. Maar voortaan kun je ook naar de Recyclewagen 
bij de Dekamarkt. Op woensdag op even weken  
van 13.00 tot 15.30 uur. Hier lever je spullen in die niet  
in de gewone afvalcontainers horen, zoals elektra, 
metalen, hard plastic, accu’s en verfblikken.

Kringloopafval vanaf je voordeur
Wil je van je boeken, elektrische apparaten, speelgoed of 
textiel af? Haal dan de gratis Recycletas bij DOCK  
(De Horizon), vul deze met je overbodige spullen en maak 
online een afspraak bij Spaarnelanden om de tas af te 
halen. De ingezamelde spullen gaan naar de kringloop of  
worden gerecycled.

Toekomst voor afval

NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN
De werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen 
van de openbare ruimte in de Indische Buurt Noord. 
Het doel is om het woonplezier te vergroten én een bijdrage te 
leveren aan een klimaatbestendige en ecologisch interessante wijk.

Op deze pagina’s geven we een overzicht van onze activiteiten, geven we tips en proberen we te inspireren. 
Volg ons ook op Instagram @IBN_groener en via de website van de wijkraad www.wibn.nl.

Op dinsdag 4 oktober was er de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp van landschapsarchitect 
Bieke Van Hees namens de Werkgroep Nieuw Guineaplein voor de driehoek tussen de Nieuw 
Guineastraat en de Horizon. De bedoeling is dat dit deel komend voorjaar wordt ingericht als een 
groener, aantrekkelijker en veiliger speelplekje voor de allerkleinsten; met minder verharding, een 
duidelijkere relatie met het buurtcentrum en de Indische Buurttuin, een weelderige bloemenborder 
en een leuk speeltoestel voor kleine kinderen. 

De aanwezigen waren enthousiast en de opmerkingen zijn 
meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. 

Wil je graag mee denken of mee helpen bij het onderhoud? 
Meld je dan via groen@wibn

of volg de ontwikkelingen hier
 @ibn_groener of @nieuw_guineaplein

Nieuw Guineaplein
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bloesem 

drachtboom bijen 

bijzondere herfstkleur

Hoe ziet het ontwerp er dan uit?
natuurlijk spelen

stapelmuurtje
waterspeelelement

drie nieuwe bomen

beplanting voor bijen en insecten

Elke maandagmiddag tussen 14.00 
en 15.30 uur kun je langskomen voor 
verschillende activiteiten met thee en 
koffie. Niet buiten, maar in het aan de 
tuin grenzende lokaal van de Horizon. 
Ingang van de tuin is Nieuw-Guinea-
straat 3. Afwisselend is er een kleine 
ruilmarkt, gaan we samen schilderen 
of komt er een speciale gast langs. 
Afwisselend, maar altijd gezellig.

Op woensdagmiddag 4 januari is er 
vanaf 14.00 uur een creatieve  
kinderworkshop (6-12 jaar).  
Deelname is gratis. Aanmelden via 
buurttuin@wibn.nl.

Op zaterdag 11 maart van 10.00 tot 
12.00 uur kun je meedoen aan onze 
Klussenochtend tijdens NL Doet-
dag, inclusief lunch. Aanmelden via 
buurttuin@wibn.nl. 

Op woensdag 15 maart is De Horizon 
opnieuw een stemlocatie voor de Pro-
vinciale Statenverkiezingen en Water-
schapsverkiezingen. Voor kiezers zijn 
er gratis bloemenzaden. 

Wil je meer weten over onze activitei-
ten? Begin januari vind je de nieuwe 
activiteitenkalender van de Indische 
Buurttuin en de werkgroep Groen in 
Wijkcentrum De Horizon, in de infor-
matieborden en op de website van de 
wijkraad www.wibn.nl.

De Indische Buurttuin bij De Horizon is ook in de winter open 
met diverse activiteiten: de wekelijkse open maandagmiddagen, 
klusochtenden, kinderactiviteiten, muziek, een tegelwipactie, een 
plantenmarkt en een informatieavond over egels.

Woensdagavond 18 januari vanaf 
19.30 uur is er een informatieavond 
over egels. Wat doe je met egels in je 
tuin? Hoe bouw je een egelnest? Hoe 
maak je een egelvoerplek? Je krijgt 
het allemaal te horen i.s.m. Egel-
opvang Haarlem. Deelname is gratis. 
Aanmelden via buurttuin@wibn.nl. 

Op zondag 5 febru-
ari is er het Huiska-
merfestival Gluren 
bij de Buren met 
drie maal een spran-

kelend muziek optreden. Voor meer  
informatie zie de website. 

VeelVeel  (groens)(groens) te doen in de Buurttuinte doen in de Buurttuin

Regelmatig wordt de stoep opgebroken. Voor glasvezelkabel, 
riolering, waterleiding… Vaak achterelkaar. Na de klus 

worden dan de tegels teruggelegd. Meestal gebeurt dat goed 
en ontstaat er weer een effen voetpad. Maar soms zien we ook 
dat de uitvoerders er met de pet naar gooien met als resultaat 
een hindernisbaan waar je goed moet 
uitkijken dat je niet over de stoeptegels 
struikelt. Dat effect wordt nog eens verergerd 
door droge periodes waardoor de onder-

Nieuw Guineastraat 3
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grond onstabiel wordt. Of door worteldruk waardoor je een 
alpenlandschap krijgt. Zie jij ergens een oneffen voetpad?  
Of uitstekende stoeptegels? Meld het bij de gemeente. Online: 
haarlem.nl/schade-aan-weg-fietspad-stoep. Of telefonisch: 
 023 511 49 50. Je kunt heel snel iets melden met de Buiten-

Beter-app. Je krijgt dan ook direct een reactie 
wanneer dit is opgelost.   
Download de BuitenBeter-app voor je 
smartphone: www.buitenbeter.nl.

Schots en scheve stoeptegels

http://haarlem.nl/schade-aan-weg-fietspad-stoep
http://www.buitenbeter.nl/
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Zondag 18 december 
Kerst meezingconcert  
(sing-in) met de koren 
Trinity en Cantorij 
15.00 uur. Toegang gratis.  
Na afloop is er ontmoeting 
met glühwein en warme 
chocomel. 

Zaterdag 24 december 
Kinderkerstviering 
18.00 uur
Eucharistieviering
21.00 uur

Zondag 25 december
Eucharistieviering
10.00 uur

Maandag 26 december
Eucharistieviering
10.00 uur

Zaterdag 31 december
Oudejaarsviering
Eucharistieviering
17.00 uur.  
Na de viering ontmoeting  
en oliebollen

Franciscusparochie
Rijksstraatweg 28
06-556 27 670  
(ma t/m vrij,  
08.30 - 12.30 uur)
www.parochiefranciscus.net

Programma Verhalenhuis
Verhalenhuis Haarlem is een levendig theater boordevol cultuur en  

zinvolle verhalen. Er is muziek, film, filosofie en theater en er zijn lezingen 
en workshops. Altijd boeiend, inspirerend en verdiepend.  

Ook rondom de feestdagen valt er veel te beleven, zien en horen.!

Kerstmusical Jozef en het Kerstkind  
De peuterkleuter kerstmusicals trekken elk jaar honderden 
bezoekers. Dit jaar wordt ‘Jozef en het Kerstkind' daarom zes keer 
uitgevoerd voor de allerkleinsten en hun ouders. 
Zaterdag 17 december, 12.00 uur, 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur. 
Toegang € 3.

Nine Lessons & Carols met Haarlem Voices  
Het koor zingt Nine Lessons & Carols: afwisselend Engelse Carols, 
Nederlandse kerstliederen en Lessons die op vernieuwende wijze 
worden gebracht. Met misschien wel het beste koor van Haarlem: 
Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett. Muzikaal ondersteund met  
orgel en piano.  
Zondag 18 december, 16.00 uur. Toegang €14 (incl. drankje na afloop).

Scrooge en Kerst van een kind in Wales 
Theatergezelschap De Blauwe Feniks brengt twee Kerstvertellingen  
op één avond. Voor de pauze de legendarische wintervertelling  
’Kerst van een kind in Wales’, na de pauze de Kerstklassieker ’Scrooge’. 
Met een korte inleiding vooraf. 
Dinsdag 20 december, 20.00 uur. Toegang €11.

Kerststuk maken met Jan Verkerk 
Er zijn twee groenworkshops met een Kerstthema in de middag of 
‘s avonds. Tijdens deze workshop maak je een trendy kerststuk met 
bloemen en materialen van het seizoen. Het resultaat: kennis van de 
basistechnieken en een prachtig kerststuk voor thuis. 
Donderdag 22 december, 14.30 uur of 19.30 uur.  
Deelname (incl. materialen, koffie/thee) €25.

Het Grote Kinderkerstfeest 
Het Grote Kinderkerstfeest is een kerstmusical door de oudste 
kinderen van de basisschool, muzikaal ondersteund door het Groot 
Haarlems Kinder Kerstkoor. Zij zingen musicalliedjes en  
swingende songs.  
Zaterdag 24 december, 17.00 uur. Toegang gratis (wel reserveren).

Programma  
Adelbertuskerk

Voor alle activiteiten reserveren via de website www.verhalenhuishaarlem.nl 
Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7

Heb je spullen die je nog te 
leuk vindt om weg te gooien 

of naar de kringloop te brengen? 
Of wil je gewoon lekker creatief 
bezig zijn? In het Creatief Atelier 
kunnen Annet en Mieke jou  
helpen om van oude spullen 
nieuwe dingen te maken, deze 
op te knappen of te pimpen. Ook 
zijn er creatieve spullen aanwezig 

om mee te werken, zoals kralen, 
acrylverf voor kleding, tegeltjes 
om te beschilderen enzovoort.

Loop gewoon eens binnen!  
Meedoen is gratis, je betaalt alleen 
voor de koffie/thee. 

Heb je vragen? Bel of mail  
Antsje Zeldenrust: 06 4898 0921 /
azeldenrust@dock.nl. 

In de Adelbertusparochie 
kun je rond en op de  
Kerstdagen terecht voor 
diverse en ontmoetingen.

De bingoavond in De 
Horizon trekt altijd 

veel bezoekers. De speciale 
Kerstbingo is nog popu-
lairder. Geen wonder! Een 
gezellige sfeer, een koud 
en warm buffet, muziek en 
bijzondere prijzen. De Kerst-
bingo is op vrijdag 23 de-
cember van 18.00 tot 23.00 
uur. Meld je snel aan, want 
vol is vol.  
Opgeven kan via Marianne: 
06 3733 7960. 

Wijkcentrum de Horizon, 
Ambonstraat 2

Kosten: Enkele boekjes €20, 
dubbel boekje €30, tussen-
ronde €10. De loterij kost 
€10 voor 15 lootjes.

ACTIVITEITEN IN DE HORIZON
dock.nl

In Wijkcentrum De Horizon kun je terecht voor een kop koffie, 
de krant en diverse activiteiten. Kom eens langs, schuif aan, 
doe mee of maak gewoon een praatje. Heb je een vraag over 
de activiteiten, een idee voor de buurt of ben je nieuwsgierig 
naar het wijkcentrum? Je vindt ons aan de Ambonstraat 2.

Ontmoeting  Ontmoeting  
& Spelletjesclub& Spelletjesclub

Gezellig samen koffie drinken,  
spelletjes doen en kletsen.  
Je betaalt €1 per keer. Iedere  
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur in 
Wijkcentrum de Horizon.  
Vragen? Bel 088 855 5186.

Iedere dinsdag van 10.00 – 11.30 uur in Wijkcentrum de Horizon.

CREATIEF ATELIER

Kerstbingo 23 december!Kerstbingo 23 december!

Cultuurtuin Haarlem 29 januari
Iedere laatste zondag van de maand organiseert het Verhalenhuis een 
culturele zondagmiddag onder de naam Cultuurtuin Haarlem op een 
locatie in Haarlem Noord. Voor alle leeftijden. En je kunt van  
alles verwachten: theater, muziek, film, fotografie en boeken. 
De eerstvolgende Cultuurtuin is op zondag 29 januari 2023.  
Kijk voor programma, locatie en tijd op Cultuurtuinhaarlem.nl.



Een initiatief van Wijkraad Indische Buurt Noord

vrij entree voor  
iedereen met een  

glimlach  j

Midwinteravond op  
het plein!

Z Zing mee met de buurt-samenzangZing mee met de buurt-samenzang  

Z Drink warme chocolademelk en glühwein Drink warme chocolademelk en glühwein

Z Deel in de gezelligheid voor jong en oud Deel in de gezelligheid voor jong en oud 

Z Ga met Prinses Elsa op de foto!Ga met Prinses Elsa op de foto!

Z Luister naar zangkoor To The PointLuister naar zangkoor To The Point

  

Zaterdag 24 december vanaf 18.30 uur Zaterdag 24 december vanaf 18.30 uur 
op het Nieuw Guineaplein!op het Nieuw Guineaplein!


