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Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

Koffie (of thee) drinken bij Tante Sientje op maandagochtend, druk bezocht en 

gezellig. De gastvrouw is Anja Vooren. 

Locatie: Julianapark 14. U kunt parkeren met een invalidenparkeerkaart en er is 

voldoende parkeerplaats bij AH aan het Soendaplein.  

Tante Sientje is ook bereikbaar met bus 3, 73 en 75. U stapt uit bij de halte Julianapark. 

 

                         Koffieochtend woensdag om 10.30 uur 

Iedere woensdag gezellig koffie of thee drinken in de serre van Café De Gooth.  

Er is altijd een gastheer of gastvrouw  aanwezig om u te ontvangen.  

Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.  

Café De Gooth is te bereiken met de fiets, er is een gratis fietsenstalling op de 

Botermarkt, en met bus 2, 3, 73 en 300 - uitstappen bij de halte Centrum/Verwulft. 

 

Klaverjassen en andere spellen zondag 1 oktober 

Donateurs/leden van de Seniorenclub Haarlem zijn van harte welkom om op de 

eerste zondagmiddag van de maand te klaverjassen in de kantine van PUK. Een 

bekend adres vanwege het Jeu de Boules, de kerstlunch en andere activiteiten.  

In 2017 gebeurt dat op zondagmiddag 1 oktober,  5 november en 3 december. 

In 2018 op 7 januari, 4 februari, 4 maart, 8 april en 6 mei. Noteer deze data in uw agenda. 

 

Op zo’n zondagmiddag is de kantine geopend vanaf 13:00 uur. Men 

begint om 13:30 uur. 

Deelname kost € 2,50 p.p. 

Informatie en aanmelden bij Ruud Divendal 06-53160436,   

e-mail:  ruud.divendal@planet.nl. 

 

Voor diegenen die niet graag klaverjassen, is er ook de mogelijkheid om andere spellen te spelen, 

zoals: KEEZEN - HARTENJAGEN - BILJARTEN - DARTEN - SJOELEN  en natuurlijk kan er 

uiteraard ook vrij gebould worden. 

 

Dus heeft u zin die zondagmiddag even iets anders te doen?  Meld u snel aan want het is kort dag 

tot 1 oktober. 
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Internationale Dag van de Ouderen woensdag 4 oktober 

 

Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats. 

Ook dit jaar willen de Samenwerkende Ouderen Bonden aandacht aan deze dag besteden.  

Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke bijeenkomst, een paar dagen later nl.   

op woensdag 4 oktober 2017 in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48,  

tegenover verzorgingshuis ‘Schalkweide’. Bus 3 stopt op ca. 100 meter van de kerk.  

 

De kerkzaal is vanaf 10:30 uur open en het programma start om 11.00 uur. 

11.00 - 11.30 u Inloop 

11.30 - 12.45 u Welkom, koffie/thee, loterij 

12.45 - 13.30 u Lunch 

13.30 -14.30 u Optreden Wereldkoor met liederen uit alle landen 

14.30 - 15.00 u Pauze met hapje en drankje 

15.00 - 16.00 u Optreden Harlem Town Jazzband 

16.00 - 16.05 u Afsluiting feestelijke dag 

 

Deze dag wordt u gratis aangeboden door de Samenwerkende Ouderen Bonden in Haarlem: 

ANBO, PCOB en KBO.  Dit is mogelijk dankzij de sponsoring van het Hofje Codde Van Beresteyn.  

Zoals altijd zal een groep vrijwilligers klaarstaan om de bijeenkomst te laten slagen.  

Komt allen! U kunt zich aanmelden tot zaterdag 30 september: 

• Per e-mail: secretaris.sah@gmail.com o.v.v. uw naam en ‘opgave 4 oktober’ 

• Per telefoon: Hans Riemens: 06-53369321 of  Ruud Divendal: 06-53160436. 

 

PATHE 50plus bios dinsdag  10 oktober 2017 
 
Het filmseizoen is weer begonnen. Op dinsdag 10 oktober draait MISS 

SLOANE, een politieke dramathriller met Jessica Chastain, die voor haar rol 

werd genomineerd voor een Golden Globe. Jessica speelt de rol van Miss 

Sloane. Haar talent, meedogenloze werkwijze en wil om te winnen maken 

haar de meest gewilde lobbyist in Washington D.C. Maar wanneer ze het 

opneemt tegen de machtigste tegenstander uit haar carrière ervaart ze dat 

winnen soms een hele hoge prijs vraagt. 

 

Vanaf 13.00uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen. Na afloop van de 

film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in de Jopenkerk om na te praten. 

Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43). Ticketprijs € 7.50 inclusief koffie of thee en iets lekkers, 

aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling. 
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Fietsclub vrijdag 6 oktober 

Op vrijdag 6 oktober gaan we voor de laatste keer dit jaar fietsen.We gaan 

het rondje Spaarnwoude fietsen dat in september niet doorging. 

We verzamelen om 10.00 uur op de Grote Markt bij de fontein. Neem wat 

eten en drinken mee voor onderweg.  

Heb je vragen, bel Nico Geluk 06-48406036. 

 

Jeu de Boules woensdag 11 en 25 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Jeu de Boules liefhebbers, 

De zomer is voorbij en de herfst heeft zijn entree gemaakt met meer storm en regen dan ons lief is. 

Voor de Jeu de Boules liefhebbers van de Seniorenclub Haarlem is dat echter geen probleem, 

integendeel.  Wij spelen ons spel in de goed verlichte en straks ook verwarmde hal van het 

Boulodrome van PUK.  In september is er nog een speelmiddag op de 27e. In oktober wordt dat 

woensdag 11 en 25.   

 

De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of thee. We verzamelen vanaf 

13.30uur in de kantine van PUK.  Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. 

Gesloten schoeisel (voorschrift) met niet al te dunne zolen is aan te bevelen. Ballen worden (indien 

gewenst) gratis beschikbaar gesteld. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ruud Divendal tel. 

06-531 60 436 of per email: ruud.divendal@planet.nl . 

 

Routebeschrijving naar het Boulodrome en speelterrein van PUK in Haarlem. 

Het adres van PUK is Vlietweg 2 te Haarlem. PUK bevindt zich nabij het Spaarne Gasthuis-locatie 

Haarlem-Noord, het Bastion hotel en McDonald's. De buslijnen 2, 3, 14, 73, 75 en (buurtbus) 481 

van Connexxion hebben hun halte bij het Spaarne Gasthuis-noord. Zie www.connexxion.nl of 

www.9292ov.nl voor nadere informatie over de dienstregeling. 

 

Inrit 

Wanneer u rijdt op de Vlietweg van Haarlem richting Velserbroek, ziet u aan uw rechterhand 

voetbalvelden. Na ongeveer 100 meter ziet u aan de rechterkant een gebouw met rode gevel en 

een zeer kleine inrit. Er staat langs de Vlietweg in de grasstrook een bord met daarop PUK 

Boulodrome en een pijl. U kunt het haast niet missen. 

 



 

 

Informatiemiddag over Lieven de Key donderdag 12 oktober 

Het aantrekkelijke karakter van de Haarlemse binnenstad werd rond 1600 

voornamelijk bepaald door de Vlaming Lieven de Key. Deze in 1567 te Gent 

geboren metselaar is bekend geworden als de stadsbouwmeester die Haarlem na 

het verwoestende beleg van de Spanjaarden een nieuw, trots, modern maar vooral 

vriendelijk en menselijk aanzien gaf. 

 

Met bijvoorbeeld de Vleeshal, de vleugel van het stadhuis in de Zijlstraat 

en met vooral de Annatoren op het Nieuwe Kerksplein betrad Haarlem 

een nieuw tijdperk in de architectuur: de renaissance. Maar het meest 

ingrijpende dat De Key deed: hij ontwierp een nieuw soort gevel voor de 

statige woonhuizen in de stad die alom in de lage landen en ver, ver 

daarbuiten navolging vond: het Haarlemse woonhuis. 

Het gekke is: van Lieven de Key als persoon is tot nu toe weinig bekend. En weinigen hebben ooit 

geprobeerd om zijn ideeën, zijn architectuur en zijn achtergronden in een breder perspectief te 

plaatsen. 

 

De Haarlemmers Hilde de Haan en Ids Haagsma proberen als schrijvers over architectuur al  jaren 

antwoorden te vinden op de vele vragen rond Lieven de Key.  

Donderdagmiddag 12 oktober aanstaande zullen zij deze Vlaming voor u tot leven wekken met  

vele anekdotes, inzichten, tekeningen, foto’s en schilderijen. Zo maken ze duidelijk hoe en waarom 

De Key zo belangrijk kon worden en hoe hij een stadsbeeld schiep dat zelfs vandaag de dag een 

van de mooiste van Europa is. 

Het wordt een verhaal dat voert van de Gentse Calvinistische Republiek  (1575-1584), via Londen 

en Leiden naar de stadsmuren, bruggen en huizen van Haarlem. Het wordt ook een verhaal over de 

mens Lieven de Key die als vluchteling in de Nederlanden aankwam en nog mocht meemaken hoe 

zijn kleinkind een van de grondleggers werd van Nieuw-Amsterdam, het huidige New York. 

Na deze lezing kijkt u voortaan met geheel andere ogen naar de Haarlemse binnenstad.  

 

Aanmelden vóór 6 oktober: via mail: paulabreeuwer@gmail.com 

of telefonisch en een bericht achterlaten: 06-12057118, graag uw naam en telefoonnummer 

inspreken. 

Eigen bijdrage 1,00 € voor de koffie/thee. 

Wanneer: donderdag 12 oktober van 14 tot 16 uur. 

Adres: FNV gebouw, Surinameweg 8F (2e etage), Haarlem-Schalkwijk. Bereikbaar met bus 73, 

halte Belgiëlaan of bus 300, halte WC Schalkwijk ( vanaf halte ong. 5 min. lopen). Voor de auto is er 

een parkeerplaats tegenover de oprit van het FNV gebouw. Er is een slagboom, druk op de knop 

FNV en zeg dat u voor de Seniorenclub komt. Deze zal dan voor u geopend worden. 
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Tip: film bij de Pletterij woensdag 11 oktober 

Spellbound,  regie Alfred Hitchcock. Eén van de beste van Hitchcocks vroege films. Deze film werd 

genomineerd met 6 Oscars. 

 € 3,00 p.p. Wel eerst reserveren, zie website www.pletterij.nl. 

Woensdag 11 oktober 14-16 uur. Pletterij, Lange Herenvest 122, Haarlem. 

 

 

Stadswandeling woensdag 18 oktober 

Een van de meest markante gebouwen in Haarlem is wel “de 

Koepel”.  

Nu dit gebouw niet langer als gevangenis gebruikt wordt is het 

mogelijk er een kijkje te nemen. Onze stadswandeling is dus in een 

deel van Haarlem waar de meeste van ons nog nooit geweest zijn.  

De toegangsprijs is € 10,00 p.p., er kunnen 20 personen mee. 

 

Let op!!  

- de rondleiding is om 13.30 uur  

- de ontvangstruimte is 15 minuten voor die tijd geopend 

- u dient op tijd aanwezig te zijn 

- u kunt niet later aansluiten 

  

Het handigst is als u met de fiets kunt komen. Kan dit niet dan is de bushalte op de Turfmarkt het 

meest dichtbij. Houdt dus rekening met de looptijd van bushalte naar de Oostvest nr. 20. 

Aanmelden tot 10 oktober d.m.v. e-mail robbywouter@hetnet.nl of telefoon 023-5276336. 

 

 

Eetclub dinsdag 7 november 

Let op: Op 4 oktober gaat de eetclub niet door i.v.m. de Internationale Dag 
van de Ouderen. 
 
Dinsdag 7 november gaan wij eten bij Restaurant Taste of India, Ged. 

Oude Gracht 53, Haarlem, tegenover de Dekamarkt.  

De prijs is € 23,50 voor een menu. 

U wordt verwacht om 17.30 uur en om 18.00 uur gaan wij aan tafel. 

Er is plaats voor ± 20 personen. 

 

Het bedrag overmaken op rek.nr. NL 61 ABNA 0845 4089 76 t.a.v. A. Vooren-Burgerding. 

Gaarne telefonisch aanmelden bij Anja Vooren, tel. 06-53303131. 

http://www.pletterij.nl/
mailto:robbywouter@hetnet.nl


 

 

Museumgroep donderdag 26 oktober 

 

Op donderdag 26 oktober gaan we naar de Kunsthal in Rotterdam naar een aparte expositie 

getiteld : Kattenliefde.  

 

Katten zijn populairder dan ooit. Wereldwijd worden foto’s en filmpjes van 

katten massaal bekeken en gedeeld op het internet. Dat katten bij hun 

baasjes warme gevoelens losmaken daar bestaat geen twijfel over, maar 

waar komt die kattenliefde vandaan? Spreekt vooral het rebelse karakter 

van de kat ons aan? Of is het de aaibaarheid die de kat zo beminnelijk 

maakt? In de tentoonstelling ‘Kattenliefde. Negen levens in de kunst’ is te 

zien hoe de kat sinds halverwege de negentiende eeuw door kunstenaars 

is afgebeeld. 

 

In zeven kabinetten komen de verschillende kanten van de kat naar voren. Van de verleidelijke kat 

die sinds het Parijs van de 19e eeuw het Franse artistieke milieu verovert als icoon voor het 

bruisende nachtleven tot de kat van het goede leven - die spinnend en slapend zijn negen levens 

doorbrengt. Ook de rebelse kat uit menig slapstickachtig filmpje dat op internet massaal geliket 

wordt is in de tentoonstelling te zien. Een grote verzameling affiches en illustraties laat zien dat de 

kat vaak symbool staat voor vrouwelijkheid en elegantie. De tentoonstelling presenteert klassieke 

topstukken van Henriëtte Ronner-Knip, Théophile-Alexandre Steinlen, Karel Appel, Picasso en 

Walasse Ting naast werken van hedendaagse kunstenaars zoals David Shrigley en de 

majestueuze kattenfoto’s van Marie Cécile Thijs. De gevarieerde selectie kunstwerken geeft inzicht 

in de rol die de kat speelt in de kunst en laat zien wat de kat zo aantrekkelijk maakt. 

 

De toegang tot de Kunsthal is gratis met een museumkaart en de Kunsthal ligt in het Museumpark, 

op 20 minuten lopen van Rotterdam CS, en eventueel 

Openbaar vervoer vanaf Rotterdam Centraal 

¥ Tram 8 (richting Spangen) halte Kievitslaan, 1 minuut lopen. 

¥ Tram 7 (richting Willemsplein) halte Westplein, 4 minuten lopen. 

Verzamelen in de NS stationshal om 09.35 uur, vertrek vanaf spoor 6 om 09.50 uur richting 

Vlissingen. 

Om 10.48 uur aankomst Rotterdam Centraal. Als we in de Kunsthal aankomen kunnen we eerst 

een kopje koffie nemen in het Kunsthal café. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven bij Francis Ludding, mail fludding@live.nl   

of na 18.00 uur bellen met 06-15833788. 
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Informatiemiddag donderdag 9 november 

Je Geldzaken, voorkomen dat het fout gaat. 

 

Hoe je omgaat met je geld blijft voor ons allemaal een lastig onderwerp om open te bespreken, 

“daar praat je niet over”. 

Deze middag praten we er wel over, juist omdat er ook zo veel fout kan gaan. 

Ongeveer 1 op de 20 ouderen blijkt slachtoffer te zijn van een vorm van financiële uitbuiting. 

  

Tijdens de bijeenkomst zullen we kijken wat dat dan precies is, maar ook wat je kunt doen om dat te 

voorkomen. 

Vanuit Humanitas zal iemand vertellen over hulp bij de thuisadministratie, een belangrijk hulpmiddel 

waarbij, samen met een vrijwilliger die er verstand van heeft, weer orde op zaken in de financiën 

wordt gesteld. Deze hulp is echter tijdelijk, maximaal een jaar, en dus is het belangrijk om te kijken 

wat je kunt doen om het ook voor de lange termijn goed te regelen. 

De bijeenkomst wordt verzorgd door Joke van der Mije van Humanitas en Laura van der Voorn van 

Veilig Thuis. 

 

Wanneer: Donderdag 9 november van 14.00 tot 16.00 uur. 

Adres: FNV gebouw, Surinameweg 8F (2de etage) Haarlem/Schalkwijk.  

Bereikbaar met bus 73, halte Belgiëlaan of bus 300 halte WC Schalkwijk (vanaf de halte ongeveer 5 

min. lopen). Voor de auto is er een parkeerplaats tegenover de oprit van het FNV-gebouw. Druk op 

de knop FNV bij de slagboom en zeg dat u voor de Seniorenclub komt. Deze zal dan voor u 

geopend worden. 

Heeft u vragen neem contact op met Liohra Meesters.  

 Aanmelden vóór 5 november bij liohrameesters@gmail.com of  tel. 023-7514428. 

 

Informatiemiddag donderdag 30 november 

Rijmen, dichten of poëzie? 

Sint heeft stad en land afgelopen, om voor jou een cadeautje te kopen … 

Wil je leren om een gedicht te maken met meer inhoud of met verrassender taalgebruik? 

Kom dan naar onze bijeenkomst op donderdag  30 november a.s. in het FNV-gebouw.  

 

Door twee professionele dichters worden we meegenomen naar de wereld van het rijm. Anneruth 

Wibaut is handig met het maken van gedichten op bestelling en zal ons helpen om snel een 

(Sinterklaas)gedicht in elkaar te zetten. Marten Janse gaat dieper in op het maken van poëzie. 

Beiden zijn verbonden aan De Haarlemse Dichtlijn (www.haarlemsedichtlijn.nl). Hun doel is "de 

dichtkunst en de belangstelling daarvoor in Haarlem en omgeving te bevorderen". 

mailto:liohrameesters@gmail.com
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Komt allen! Er zal beslist iets beters uitkomen dan: 

 “Onder het genot van koffie, thee en chocomelk  

 Met speculaas en pepernoten voor elk 

 Gaan onze dichtklieren open 

Zullen we woorden tot regels knopen 

Stijgen we uit boven rijmelarij 

En maken gedichten voor jou en mij.” 

 

Wanneer: donderdag 30 november, van 14.00 tot 16.00 uur. 

Adres: FNV-gebouw: Surinameweg 8F ( 2e etage), Haarlem Schalkwijk.  

Bereikbaar met bus 73, halte Belgiëlaan of bus 300, halte WC Schalkwijk (vanaf halte ongeveer 5 

min. lopen). Voor de auto is er een parkeerplaats tegenover de oprit van het FNV-gebouw. Er is een 

slagboom; druk op de knop FNV en zeg dat u voor de Seniorenclub komt. Deze zal dan voor u 

geopend worden. 

 

Bijdrage € 5,00 voor versnaperingen en een leuke verrassing! 

Opgeven bij: Karin Faase, tel: 023-5260850 of e-mail: secretaris.sah@gmail.com. 

 

Kerstlunch vrijdag 15 december 

Ook dit jaar kunnen we weer met elkaar in de kerstsfeer komen, na het succes 

van vorig jaar. 

We gebruiken de kerstlunch bij de Jeu de Boulesclub PUK, in een mooi versierde 

zaal met muzikale begeleiding door het Spaarne Kwartet. We beginnen met een 

kopje koffie/thee. De warme lunch bestaat uit: Toscaanse tomatensoep, vlees 

met champignonroomsaus, diverse groenten, Pommes Duchesse, Waldorfsalade en tiramisu als 

dessert. Hierna nog een kopje koffie/thee met iets lekkers. 

Net als afgelopen jaar kunt u dansen op de muziek van het Spaarne Kwartet. 

Dit belooft een gezellige middag te worden.  

 

De inloop is vanaf 11.00 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur. 

Het adres van PUK is Vlietweg 2 te Haarlem, schuin tegenover het Bastion hotel 

en McDonald's. Bus 2, 3, 73 en 75 halte Delftplein / Spaarne Gasthuis-noord. Er is een 

parkeerplaats. 

 

De kosten voor deze kerstlunch zijn € 20,00 p.p. U kunt zich aanmelden vóór 20 november, 

mail: paulabreeuwer@gmail.com of tel.  06-12057118, graag tussen 17.00 - 18.30 uur. 

De aanmelding is definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van binnenkomst. 

Rekeningnr. NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom- Breeuwer. Vermeld ook uw naam! 
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Verslag bustocht donderdag 14 september 

 

We kijken terug op een gezellige maar lange dag, mede door het weer en de lange files.  

Het was best spannend om na de stormachtige woensdag, donderdag met de bustocht mee te 

gaan en te varen op de IJssel.  

 

De dag begint voorspoedig, we komen op tijd aan bij het 

Bakkerijmuseum in Hattem. Daar krijgen we bij onze koffie 

een heerlijke superkrakeling. 

De meeste deelnemers gaan met elkaar het museum door 

om alle verzamelingen te bekijken. Zeker ook de grote 

Drosteverzameling en het ouderwetse bakkerswinkeltje 

herinneren ons aan onze jeugd. Ook de leuke winkeltjes in 

de directe omgeving van het Bakkerijmuseum worden bezocht. Hattem is een mooi oud stadje. 

 

Daarna de boottocht, tegen de stroom op. Er varen boten aan de "verkeerde" 

kant, en we leren dat dat mag omdat zij met een blauw bord varen. 

Tijdens de tocht richting Deventer gebruiken wij een smakelijke lunch.  

Onderweg begint het hard te regenen. In Deventer regent het nog steeds en een 

groepje besluit om meteen maar naar het leukste café van deze plaats te gaan. 

De anderen gaan op weg naar het Deventerkoekwinkeltje op de Brink, en 

ondanks dat het maar blijft regenen besluiten ze toch naar het Bergkwartier te 

gaan. Daar zijn de mooie "Anton Pieckhuizen" te zien, en ook de Bergkerk is erg mooi. Daarna 

warm worden in een gezellig cafeetje. 

 

Terug in de bus. De regen zorgt ervoor dat er veel files zijn onderweg en daardoor komen we wat 

later dan de bedoeling was aan in Haarlem. 

Paula Blom-Breeuwer 

Donateurs zijn de ruggengraat van onze Seniorenclub! 

 

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is op de kop af alweer negen maanden actief.  

Ondertussen hebben we twee sponsoren gevonden (voor de donderdagmiddagbijeenkomsten en 

de kerstlunch) en zijn ruim 50 deelnemers aan onze activiteiten donateur geworden. 

Het woord "stichting" is formeel en onhandig in het dagelijks gebruik. Wij gaan ons daarom voortaan 

"Seniorenclub Haarlem" noemen. Immers: een dagje uit met de seniorenclub klinkt toch heel anders 

dan een dagje uit met de stichting. 



 

 

2017 is het startjaar waarin iedereen welkom was, maar vanaf 1 januari 2018 dient men donateur te 

zijn om aan de activiteiten deel te kunnen nemen. De donatierichtlijn van 2017 was € 25,– per jaar 

(meer mag altijd). Voor 2018 blijft € 25,– per jaar het minimum. Bij een activiteit met een beperkt 

aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan, gaan donateurs voor. Indien er plaats is voor 

een partner of introducé betaalt deze meestal een kleine toeslag. Dat geldt niet voor koffiedrinken 

en samen naar de film gaan, omdat daar als regel geen plaatsbeperking zal zijn. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u pas per 1 januari 2018 donateur wilt worden.  Geen probleem. 

Vergeet dan niet om eind december of begin januari uw bijdrage van minimaal € 25,00 over te 

maken. 

 

Ons rekeningnummer (IBAN) is: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten 

Haarlem. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Seniorenclub Haarlem 

Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem 

J.W. Frisolaan 9a 

2051 HG Overveen  

E-mail: secretaris.sah@gmail.com of telefoon: 023-5260850. 

 

 

 

 

 

Het novembernummer verschijnt eind oktober. 

Kopij uiterlijk 18 oktober naar Gerda Tesselaar, mail nieuwsbrief.ath@gmail.com, 

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 

 

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 
 

All rights reserved 
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor deze Nieuwsbrief. 

 
Ons postadres: 

Seniorenclub Haarlem 
t.a.v. Karin Faase, secretaris 

J.W. Frisolaan 9a 
2051 HG Overveen 

 
IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem  
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