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In deze Nieuwsbrief:              5 november       Klaverjassen en andere spellen 
       7 november       Eetclub 
      8/22 november  Jeu de Boules 
      9 november       Informatiemiddag "Geldzaken" 
    14 november       Pathé 50plus bios 
    15 november       Stadswandeling 
    23 november       Museumbezoek 
    25 november       Kadomarkt Schoterhof 
    30 november       Informatiemiddag "gedichten" 
    15 december       Kerstlunch    U kunt zich nog aanmelden! 
    Iedere maandag en woensdag koffieochtend 
 
 

 

ZONDAG 5 NOVEMBER - KLAVERJASSEN EN ANDERE SPELLEN 

 

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 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! 

 

mailto:ruud.divendal@planet.nl
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DINSDAG 7 NOVEMBER - EETCLUB 

 

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. 

 

 

WOENSDAG 8 EN 22 NOVEMBER - JEU DE BOULES 

                                                                        

Jeu de Boules in herfstsfeer 

Zeg nooit “nooit”, want het weer is soms zo 

zomers dat we misschien nog wel eens buiten 

zullen spelen. Dan zijn de banen schoon, dat is 

wel zeker en dat kunnen we aan de werkers 

van PUK overlaten.  

 

Het is echter waarschijnlijker dat het vanaf nu 

binnenspelen wordt. Dat er een vogel met het buutje 

vandoor wil gaan, zoals dit hier lijkt te gebeuren, is dan 

ook over. 

 

De komende speelmiddagen zijn op woensdag 8 en 22 

november. Steeds om 13.30 uur verzamelen in de kantine van PUK.  U vindt PUK schuin 

achter het Spaarne Gasthuis-Noord en tegenover de McDonald's. Het navigatieadres is 

Vlietweg 2. Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het gebruik 

van bruikleen boules.  

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  e-mail:  ruud.divendal@planet.nl. 

 

mailto:ruud.divendal@planet.nl
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DONDERDAG 9 NOVEMBER - INFORMATIEMIDDAG 

 

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. 

  

mailto:liohrameesters@gmail.com?subject=
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DINSDAG 14 NOVEMBER - PATHE 50PLUS BIOS 

 

Op dinsdag 14 november draait JACKIE, met in de hoofdrol de Oscarwinnares 

Natalie Portman als Jackie Kennedy. De film vertelt het verhaal van de moord op 

John F. Kennedy en de vier dagen van nationale rouw door de ogen van de 

charismatische First Lady. 

 

Een periode waarin de wereld zijn blik richtte op de beroemde weduwe. Een 

vrouw in rouw, die zich uiterlijk sterk moet houden om een geschokte natie gerust te stellen en het 

beeld van haar echtgenoot voor de eeuwigheid historisch te bepalen. 

 

Vanaf 13.00 uur 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. 

 

 

WOENSDAG 15 NOVEMBER - STADSWANDELING 

  

Op onze laatste wandeling van dit jaar willen we jullie meenemen naar Alphen aan den Rijn. 

 

Deze plaats werd 2000 jaar geleden al bewoond en kende perioden 

van bloei, maar ook van verval. De Romeinen o.a. bouwden er 

versterkte legerplaatsen en de eerste brug over de Oude Rijn, 

waardoor Alphen uitgroeide tot een belangrijk handelscentrum. Nadat 

ze door de Germanen verdreven waren volgden tijden van voor- en 

tegenspoed elkaar op, maar in de 17de eeuw ging het weer beter en vanaf 1950 kwam het tot grote 

bloei.   

Voor de Tweede Wereldoorlog leefde er een kleine Joodse gemeenschap in het dorp, de meesten 

werden in oktober 1942 gedeporteerd en keerden niet terug. De oude synagoge staat er nog en is 

overgenomen door de Remonstrantse Kerk. 
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Een gids van de Historische Vereniging Alphen verzorgt de rondleiding die ongeveer 2 uur 

zal duren. Kosten slechts € 1.50 per persoon. 

 

We ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem om 9.35 u. en nemen de I.C. van 9.50 u. 

richting Vlissingen, in Leiden stappen we over op de trein naar onze bestemming. 

Aanmelden bij robbywouter@hetnet.nl of per telefoon 023-5276336, liefst zo spoedig mogelijk. 

 

 

DONDERDAG 23 NOVEMBER - MUSEUMBEZOEK 

 

Het laatste bezoek van dit jaar, op de voorlaatste donderdag 

van de maand. 

We gaan naar het prachtige Tropenmuseum, een monumentaal 

gebouw in Amsterdam. 

De vaste collecties geven een indruk van wereldculturen zoals 

bijvoorbeeld die in onze voormalige overzeese gebiedsdelen Indonesië en Nieuw-Guinea.  

Er zijn diverse wisselende exposities, onder meer over Body Art en mode uit Afrika.  

 

Tot nadenken stemt de tentoonstelling: Heden van het slavernijverleden.  

Hier wordt een beeld geschetst van een gedeelde geschiedenis waarin door ons land een 

zwarte bladzijde is geschreven. De gevolgen van dit verleden zijn tot in de huidige tijd 

merkbaar en worden in onze maatschappij nog steeds heel verschillend ervaren.     

De slavernij heeft uiteindelijk ook een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende  

muziekstijlen. De wortels van bijvoorbeeld blues, jazz, rock-‘n-roll e.d. liggen deels in Afrika. 

De tentoonstelling Rhythm & Roots laat dit verband mooi zien en uiteraard horen. 

(Neem je eigen koptelefoontje mee om in te pluggen, of koop er een voor € 1.50). 

Toegang gratis met MK en zónder € 15.--. 

 

We zien elkaar om 9.15 u. in de stationshal en nemen de sprinter van 9.31 u. naar 

Amsterdam. 

Opgeven per mail bij Marius Meesters: mariusmeesters@versatel.nl of tel. 023-7514428. 

  

mailto:robbywouter@hetnet.nl
mailto:mariusmeesters@versatel.nl?subject=
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TIP: ZATERDAG 25 NOVEMBER - WINTER-KADOMARKT SCHOTERHOF 

Ook dit jaar wordt er in Zorgcentrum Schoterhof weer een gezellige 

kadomarkt gehouden.  Deze zal plaatsvinden tussen 10 en 15.00 uur.  U 

vindt hier vast een leuk kadootje voor de komende feestdagen! 

 

 

DONDERDAG 30 NOVEMBER - INFORMATIEMIDDAG 

Rijmen, dichten of poëzie? 

Of je nu Sinterklaas viert, cadeautjes onder de kerstboom legt of de 

feestdagen het liefst zo snel mogelijk voorbij laat gaan, er is altijd een 

moment wanneer mooie woorden op zijn plaats zijn. Een verjaardag, 

diploma-uitreiking, rouwkaart of bedankje … 

stel je voor dat je daar een zelfgemaakt gedicht op schrijft. Wat zal de 

ontvanger opkijken! 

Wil je leren om een gedicht te maken met inhoud of met verrassend 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 gericht (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". 

Komt allen! Wie weet komt eruit: 

 “Vele gevoelens, vele gedachten, 

Vele woorden staan te smachten, 

Om te zeggen hoeveel ik van je houd. 

In mijn hoofd en in mijn hart, 

Ook in mijn ziel zit zoveel smart, 

Omdat ik mijn liefde voor jou niet uit kan drukken.” 

http://www.haarlemsedichtlijn.nl/
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Opgeven bij: Karin Faase, tel: 023 – 5260850 of e-mail: secretaris.sah@gmail.com. 

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

Wanneer: donderdag 30 november 2017, van 14:00 – 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. 

 

 

 

                                      VRIJDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH 

 

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 Boules club 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 

champignon-roomsaus, diverse groenten, Pommes 

Duchesse, Waldorfsalade en tiramisu als dessert.  

Hierna nog een kopje koffie/thee met iets lekkers. 

Bij aankomst krijgt u twee muntjes voor drankjes tijdens het diner. 

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 is niet mogelijk te pinnen, neem geld mee wanneer u meer wilt drinken of een fooi wilt geven. 

 

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

Bastion hotel en McDonald's. Buslijn 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 bij Ruud Divendal, per mail:  ruud.divendal@planet.nl  of 

per telefoon: 06-53160436, graag tussen 14.00 - 18.30 uur. 

mailto:secretaris.sah@gmail.com
mailto:ruud.divendal@planet.nl
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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. Ruud Divendal. Vermeld ook uw naam! 

 

 

MAANDAG OM 11.00 UUR KOFFIEOCHTEND 

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. 

 
 

WOENSDAG OM 10.30 UUR KOFFIEOCHTEND 

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.

 

 

DONATEURS ZIJN DE RUGGENGRAAT VAN ONZE SENIORENCLUB! 

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is op de kop af alweer tien 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 noemen ons daarom 

voortaan "Seniorenclub Haarlem".  

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,- 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 decembernummer verschijnt eind november. 

        Kopij uiterlijk 18 november 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 

secretaris.sah@gmail.com 
 

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