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Stadse Spiritualiteit

20 juli • lezing ‘Stadsklooster Haarlem’ & lunch
• tijd & inloop vanaf 12.15 uur, aanvang lezing 12.30 uur, 
 aansluitend gesprek met spreker en lunch. Afsluiting 
 rond 13.45 uur
• spreker Judith van der Wildt 
• locatie Grote Vermaning | Frankestraat 24 
Stadsklooster Haarlem (skh) is een uniek concept dat 
door de stad heen beweegt. De aangesloten organisaties 
hebben gezamenlijk één doel: mensen inspireren door 
activiteiten te organiseren die je raken op het gebied 
van stilte, aandacht en schoonheid.

3 augustus • lezing ‘Geloven in de stad’ & lunch
• tijd & inloop vanaf 12.15 uur, aanvang lezing 12.30 uur, 
 aansluitend gesprek met spreker en lunch. Afsluiting 
 rond 13.45 uur
• spreker Hans Luttik 
• locatie Grote Vermaning | Frankestraat 24
Geloven in de Stad inspireert kerken en christenen om 
steeds weer nieuwe wegen en manieren te vinden en 
om relevant te zijn in onze samenleving. Om dat te 
bereiken organiseren ze allerlei activiteiten. Geloven 
in de Stad verbindt kerken en christenen met mensen 
en groepen in de stad.

10 augustus • lezing ‘Stem in de Stad’ & lunch
• tijd & inloop vanaf 12.15 uur, aanvang lezing 12.30 uur, 
 aansluitend gesprek met spreker en lunch. Afsluiting 
 rond 13.45 uur
• spreker Joost van den Bogert 
• locatie Grote Vermaning | Frankestraat 24  
Stem in de Stad voert een groot aantal programma’s 
en projecten uit waarbij ontmoeten & inspireren, 
ondersteunen & activeren de sleutelwoorden zijn. 
Velen van ons kennen Stem in de Stad goed, als vrij-
williger bij het inloophuis, geven van taallessen etc.

Stadse Sportiviteit

13 juli • wandeling & lunch
• tijd 12.00 uur
• locatie Stem in de Stad | Nieuwe Groenmarkt 22
Op twaalf plekken in Haarlem zijn verhalen te belui-
steren van Haarlemmers die de nodige tegenslagen 
hebben meegemaakt. De wandeling duurt ruim een uur. 
We sluiten af met een lunch in de Grote Vermaning.

27 juli • wandeling & ko≤e 
• tijd 12.00 uur
• locatie parkeerplaats bij Restaurant Groenendaal
 Groenendaal 3 | Heemstede 
We wandelen door het stuk bos waar honden los mogen 
lopen. De wandeling duurt ruim een uur. Als het kan 
sluiten we af met een kopje ko≤e.

17 augustus • Qigong & ko≤e 
• tijd 12.00 uur
• locatie Ripperdapark
• kleding gemakkelijk zittende kleding en schoeisel 
We krijgen ongeveer 1 uur les. Voor de meeste mensen 
goed te doen! De les duurt ruim een uur. Als het kan 
sluiten we af met een kopje ko≤e.

Stadse Smullerij

24 & 31 augustus • drie gangen diner 
• tijd & inloop vanaf 17. 30 uur, aanvang diner 18.00 uur.
• locatie Grote Vermaning | Frankestraat 24 
Twee avonden verzorgt De Wereld van Jansje een 
heerlijk diner. Er kunnen maximaal 30 mensen mee-
eten, zodat we redelijk op afstand van elkaar kunnen 
blijven. Anita Sanders vrolijkt ons op met liedjes over 
de liefde, over verdriet en vreugde, over loslaten en 
doorgaan. Je wordt blij van de emotie die het bij je 
losmaakt.
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We wagen het erop: een mooi zomerprogramma, geheel 
coronaproof. Er komen drie lunchlezingen (voor max 30 personen), 
drie buitenactiviteiten (onbeperkt aantal mensen) en eind 
augustus twee diners (ieder voor max 30 personen). 

Voor alle activiteiten moet u zich opgeven. De kosten van de lezingen met lunches 
bedragen € 5,– per persoon, van de diners € 12.50 per persoon. Opgeven altijd uiterlijk 
de vrijdag voorafgaand aan de activiteit o.v.v. naam, aantal personen en eventuele 
dieetwensen bij secretaris@vdgh.nl 

Zomerprogramma • 2021
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