
Beste bezoekers van het Oogcafé Haarlemmermeer, 

Op woensdag 18 maart aanstaande vindt het maandelijkse Oogcafé Haarlemmermeer 
weer plaats.  

Het Oogcafé is een gezellige en informatieve bijeenkomst voor mensen met een visuele 
beperking, maar ook voor mensen die in hun omgeving met een visuele beperking te 
maken hebben. Vanuit een ongedwongen sfeer biedt het Oogcafé gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen we herkenbare thema’s bespreken. 

Tijdens deze bijeenkomst komt Margriet Notenboom van Senia een presentatie geven 
over het opzetten van een leesclubje of een muziekclubje. 
  
U bent van harte welkom op: 

datum:  woensdag 18 maart a.s. 
tijd:  van 15.00 uur tot 17.00 uur 
locatie:  Duyckercafé (in het Cultuurgebouw) 
  Raadhuisplein 5, Hoofddorp. 

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Hoofddorp stopt 
elke bus op halte Hoofddorp Centrum. Van daar is het 5 minuten lopen naar het  
Duyckercafé in het Cultuurgebouw. 

Maakt u gebruik van de RegioRijder? Omdat het Cultuurgebouw 3 in- en uitgangen 
heeft, adviseren wij u om de zij-ingang van het Cultuurgebouw aan de RegioRijder door 
te geven. Deze ingang is gelegen aan de kant van de bovengrondse parkeergarage. Het 
adres van deze parkeergarage is Burgemeester van der Willigenlaan 50, 2132 TW 
Hoofddorp. Geeft u bij het reserveren ook door dat u graag naar binnen wilt worden 
gebracht, tot aan het Duyckercafé, en dat u daar ook weer wilt worden opgehaald. 
Tevens kunt u afspreken dat u op uw mobiel gebeld wordt wanneer de chauffeur er bijna 
is om u weer op te halen. Dit voorkomt hopelijk onduidelijkheid bij de RegioRijder. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Gerard (06-51322441) 
of Nynke (06-19428338) of een e-mail sturen naar 
oogcafehaarlemmermeer@gmail.com. 

We zien ernaar uit om u te verwelkomen! 

Met vriendelijke groet, 
  
Gerard en Nynke
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