
                              
   Raad van kerken Haarlem  
   
Welkom hier Haarlem  
Het was en schitterende bijeenkomst op 22 april in de Philharmonie. Een kleine 1.000 mensen 
hebben genoten van gesprekken, muziek, hapjes en drankjes. Een van de hoogtepunten was de 
theatervoorstelling “Heimwee naar jou”. Dank aan alle mensen die dit mee mogelijk hebben 
gemaakt. We genieten nu even van wat rust, maar proberen nog voor de zomer een ‘Welkom’ 
middag te organiseren.   
  
Voetbal  
Nog één keer: vanavond vrijdag 12 mei wordt er weer gevoetbald in het Haarlem Stadion, Sportlaan 
8. We beginnen om 19.00 uur. In de kantine is het vast ook weer gezellig. Kom even kijken of mee 
spelen!  
  
Koepel open  
Nog één keer: zondag 21 mei van 14 tot 17 uur is de Koepel open voor de mensen die daar gewoond 
of gewerkt hebben of die daar vrijwilliger waren. Graag even opgeven: hoteldekoepel@hotmail.com  
  
Delftplein  
Om statushouders en reguliere Haarlemmers goed te kunnen huisvesten worden er momenteel 160 
woningen gebouwd aan het Delftplein. Tachtig woningen voor oude en tachtig woningen voor 
nieuwe Haarlemmers.  
Van iedere tachtig is de helft voor alleenstaanden en de andere helft voor (echt)paren en kleine 
gezinnen. Ze worden om en om geplaatst zodat er echt wat integratie tot stand kan komen.  
Het ziet ernaar uit dat de oplevering volgens planning eind augustus / begin september is. De 
mensen die voor een woning in aanmerking komen weten dat inmiddels en we hopen eind augustus 
met de verhuizingen te kunnen beginnen!  
  
Verhuizen = klussen  
In korte tijd zullen al die woningen moeten worden ingericht, gordijnen en lampen worden 
opgehangen, vloerbedekking worden gelegd, kastjes worden vastgemaakt en wat al niet meer.  
Binnenkort hebben we een gesprek met Elan (de huisbaas) om te bespreken wat nodig is. En dan 
komen we bij jullie terug.  
Het zal in de twee laatste weken van augustus en begin september allemaal gedaan moeten worden. 
Houd die periode maar een beetje vrij en in de volgende update kunnen we meer vertellen.  
  
Fietsen  
Er zijn nog altijd veel fietsen nodig! Wie o wie ….  
  
Heemstede  
Het Platform Vluchtelingen Heemstede nodigt je van harte uit voor een gezellige bijeenkomst op 
donderdag 18 mei. Wij zorgen voor ‘hapjes en drankjes’.  
Voor de kinderen zijn er traditionele Hollandse spelletjes, zoals sjoelen. Deze keer geen goochelaar, 
maar een andere verrassing waar jij en de statushouders zich helemaal in kunnen uitleven.  



Locatie: Activiteitencentrum De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 te Heemstede. 16.00 uur – 18.00 
uur. Graag aanmelden als je wilt komen: platformvluchtelingen@heemstede.nl.   
  
Haringparty 17 juni  
De Ronde Tafel 10 bestaat uit zo'n 20 jonge mannen die zich willen inzetten voor maatschappelijke 
initiatieven in en rond Haarlem.  
Zij organiseren op 17 juni een Haringparty: een volledig verzorgd diner met aansluitend een veiling 
en feest. De opbrengst van die veiling is dit jaar bestemd voor: Vluchtelingen!  
  
Myrna Bockhoudt heeft hen warm gemaakt voor alle projecten die wij nog zouden willen uitvoeren 
vanuit de kerken maar waar financiële middelen voor ontbreken.  
Niet alleen willen de mannen financieel ondersteunen, maar zij gaan ook bedenken op welke 
manieren zij zelf hun handen uit de mouwen kunnen steken. Dat belooft een mooie samenwerking!   
 
In ruil vragen zij:   
- mooie items of originele belevenissen om te kunnen veilen (kunstwerken? interessante lezing? een 
huisconcert? etentje bij u thuis? creatieve workshop? rondleiding....?) 
- mensen warm te maken om naar de Haringparty te komen.  
Kaarten à € 65,- (incl. diner/drankjes/muziek) zijn verkrijgbaar via: http://rt10.nl/haarlemse-nieuwe.  
Wil je zelf ook graag de goede doelen ondersteunen met een mooi veilingstuk? Neem dan contact op 
met Pepijn Linker (pepijnlinker@gmail.com of 06 - 2037 0452).   
Wil je sponsoren of een donatie doen voor het goede doel? Neem dan contact op met Robert van 
Ewijk (robert@vanewijk.me of 06 – 5340 7111).   
  
Verplichtingen 2e helft 2017  
De regering heeft bekend gemaakt hoeveel statushouders de diverse gemeenten in de 2e helft van 
2017 aan een woning moeten helpen. Dat pakt voor Kennemerland als volgt uit:  
Haarlem                              92  
Bloemendaal                    13  
Heemstede                       16  
Zandvoort                          10  
Haarlemmermeer           84  
  
Niet vergeten:   
Thuis in Haarlem maatjesavonden: 22 mei, 7 juni en 3 juli. Inloop vanaf 19.30 uur, start programma 
20.00 uur. Flintys, Ged. Oudegracht 138.  
Kerkennacht: 23 juni van 20 tot 23 uur in verschillende kerken in het centrum.  
  
Coördinatiegroep Kerken en Vluchtelingen 
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem  
m  06 422 009 24  
e  gastenindestad@gmail.com   
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