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Centrum voor de ontmoeting Da Vinci nu ook op zaterdag open  
Het Huis van de Wijk in Centrum voor de ontmoeting Da Vinci is van maandag t/m vrijdag van 
10.00 tot 15.30 uur geopend. Ook is er op dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur 
de Eettafel waarvoor je je kunt aanmelden via de bar. Als eerste wijkcentrum van Haarlem komt 
daar vanaf 5 februari aanstaande tevens de zaterdag bij, zodat bezoekers voortaan ook op die 
dag tussen 11.00 en 17.00 uur in het Huis van de Wijk terecht kunnen. Om dat te vieren wordt 
het standaard menu deze zaterdag uitgebreid met lekkernijen als taart en pannenkoeken en 
treedt de band Spoor 3 op. Daarnaast kunnen bewoners iedere zaterdag vrij binnen lopen bij 
Odensehuis Haarlem om van 11.00 tot 12.00 mee te doen aan Muziek en Zingen. Voor meer 
informatie over Da Vinci kijk op www.davinci-haarlem.nl. Volg ook 
www.facebook.com/DaVinciHaarlem en www.instagram.com/davinci_haarlem.  
 

Iedereen is welkom 
Het Huis van de Wijk wordt bemand door enthousiaste vrijwilligers, ondersteund door medewerkers 
van DOCK Haarlem. Doordeweeks genieten er veel vaste buurtbewoners van een lekkere betaalbare 
lunch zoals huisgemaakte soep en diverse broodjes die regelmatig aangevuld worden met specials. 
“We wilden heel graag ook op zaterdag open om nog meer verbinding tot stand te kunnen brengen in 
de wijk. Daarbij speelt eenzaamheid ook in het weekend en geeft dit ons de mogelijkheid om er ook 
dan voor de inwoners te kunnen zijn”, aldus Sociaal begeleider van DOCK Floortje van der Werff. 
DOCK collega Hestia Kock vult aan: “We doen dit met de wijk en voor de wijk. Ook mijn dochter is 
regelmatig als vrijwilliger in de keuken van het Huis van de Wijk te vinden. We zijn heel blij dat we 
sinds kort weer open zijn en dat we nu zelfs uitbreiden naar een dag extra per week. We kijken uit 
naar de feestelijke aftrap zaterdag: iedereen is welkom!” 
 

Vrijwilligers gezocht 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Het Huis van de Wijk zoekt gastvrouwen en/of 
gastheren. Neem voor meer informatie contact op met Hestia Kock via telefoonnummer 06 59 91 20 
69 of e-mailadres hkock@dock.nl.  
 

Da Vinci 
Huis van de Wijk openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 - 15.30 uur / zaterdag 11.00 - 17.00 
uur 
Eettafel: dinsdag, donderdag en vrijdag 17.00 - 19.00 uur 
Website: www.davinci-haarlem.nl   
Facebook: www.facebook.com/DaVinciHaarlem 
Instagram: www.instagram.com/davinci_haarlem  
 
Odensehuis Haarlem: www.odensehuishaarlem.nl / www.facebook.com/Odensehuis-Haarlem-
2219055204978989  
Spoor 3: https://www.facebook.com/Spoor-3-102279525559118  
DOCK Haarlem: www.dock.nl/haarlem / www.facebook.com/dock.haarlem  
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Noot voor de redactie: voor meer informatie, interviews en/of beeldmateriaal neem contact op met Hadassa 

Kosten, Communicatieadviseur van DOCK Haarlem, via hkosten@dock.nl of 06 59 91 70 82. 
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