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In deze Nieuwsbrief:  29 november Jeu de Boules 
    30 november  Informatiemiddag "gedichten" 
      3 december  Klaverjassen en andere spellen   
    12 december Pathé 50plus bios 
    15 december  Kerstlunch 
    11 januari Informatiemiddag Hersenstichting 
    Eetclub 
    Winterstop stadswandelingen 
    Iedere maandag en woensdag koffieochtend 
    Donateurs zijn de ruggengraat van onze Seniorenclub! 
 

 

WOENSDAG 29 NOVEMBER - JEU DE BOULES 

 

Niet alleen Piet heeft te maken met roet. 

De maand december met zijn feestdagen gooit roet in het 14-daagse 

schema van onze Jeu de Boules activiteit. 

 

Op de eerste woensdag van de maand heeft onze gastheer PUK altijd een groot toernooi en 

daarom beginnen wij de maand als regel op de 2e woensdag. Dat zou dan op de 13e zijn. Helaas 

heeft PUK op deze 13e december een groot toernooi dat de gehele hal vult. Om toch de gang er in 

te houden zijn er wat extra  speeldagen ingelast. 

 

We spelen extra op woensdag 29 november en op dinsdagmiddag 12 december.  

Vervolgens op woensdag 20 december en in 2018 beginnen we op woensdag 10 januari. 

Op die manier komen we toch aardig aan onze trekken. Ik hoop dat het geen al te grote problemen 

geeft om een keer op de dinsdagmiddag te spelen.  

Noteer de data vast in je agenda. We verzamelen als altijd om 13.30 uur in de kantine van PUK en 

beginnen om 14.00 te spelen. 

 

Ruud Divendal  tel. 06-53160436  
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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.” 

 

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. 
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ZONDAG 3 DECEMBER - KLAVERJASSEN EN ANDERE SPELLEN 
 

Donateurs/leden van de Seniorenclub Haarlem beginnen langzaam maar zeker de spelmiddag van 

PUK te ontdekken en te waarderen. Tot en met mei 2018 kunt u steeds op de 

eerste zondagmiddag van de maand in de kantine van PUK in Haarlem Noord 

terecht voor het klaverjassen maar ook voor andere spellen zoals KEEZEN - 

BILJARTEN -DARTEN - SJOELEN en er kan uiteraard ook een partij Jeu de 

Boule gespeeld worden. Voor deelname betaald u € 2,50.  

Het klaverjassen trekt de meeste deelnemers maar ook het andere 

kaartspel KEEZEN  wordt steeds meer gespeeld. Keezen is een Oud-

Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8 personen. Keezen 

kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en 

pesten. Keezen heeft een hoog 'pestgehalte' en naast enig tactisch 

inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke rol. 

Bij de andere spellen moeten er voldoende deelnemers zijn maar 

bij het darten en sjoelen is het al aardig als je met twee of drie 

bent. De beste garantie is als je zelf wat vrienden / vriendinnen 

meeneemt. De inloop begint om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt 

er begonnen. 

Aanmelden is niet nodig, gewoon binnenlopen.  

Informatie bij Ruud Divendal  06-53160436 

 

 

DINSDAG 12 DECEMBER - PATHE 50PLUS BIOS 

 

Op dinsdag 12 december speelt HIDDEN FIGURES.  

Hidden Figures is het  ongelooflijke en onvertelde verhaal van 

Katherine Johnson (Taraji P. Hensen), Dorothy Vaughn (Octavia 

Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monae); drie briljante vrouwen van 

Afro-Amerikaanse afkomst, die werkten bij de NASA. 

Ze waren het brein achter een van de grootste operaties in de 

geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte.  

Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de 

verhoudingen in de 'Space Race” volledig op zijn kop zette en de 

wereld in beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en 

ras, en inspireerde generaties om groots te dromen. 
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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 Beren om na te praten. De 

Beren ligt aan het Hortusplein 3 om de hoek bij de bioscoop.  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.  

 

 

                                       VRIJDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH 

                          U kunt zich niet meer aanmelden voor de kerstlunch. 

 

We gebruiken de kerstlunch bij de Jeu de Boules club PUK, in de mooi 

versierde zaal met muzikale begeleiding door het Spaarne Kwartet.  

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 in Haarlem-Noord is Vlietweg 2, schuin tegenover het Bastion hotel 

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

parkeerplaats. 

 

 
DONDERDAG 11 JANUARI - INFORMATIEMIDDAG 

 
Hoe houd ik mijn hersenen gezond? 

 

Op donderdag 11 januari 2018 hebben we mevrouw Patricia 

Gravemaker van de Hersenstichting uitgenodigd om ons te vertellen en 

te laten zien hoe hersenen werken en wat u er zelf aan kunt doen om 

ze gezond te houden. Zij geef hiervoor concrete tips. Hoe eerder u 

daarmee begint, hoe groter de kans dat ook uw hersenen tot op hoge 

leeftijd actief blijven. 

 

Onze hersenen zijn namelijk belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van 

emoties tot ingewikkelde denkprocessen. Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Maar 

gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend: veel mensen krijgen gedurende hun leven te 

maken met een hersenaandoening. 
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Gelukkig is er ook goed nieuws. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed 

mogelijke conditie te houden. Zoals voldoende slaap, regelmatig bewegen en een gezonde 

voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te blijven dagen. 

Wilt u ook uw hersenen zo lang mogelijk in goede conditie houden? Kom naar deze lezing en 

leer hoe dat te doen. 

  

Aanmelden vóór 4 januari bij: Liohra Meesters, tel: 023–7514428 of e-mail: 

liohrameesters@gmail.com.  

De lezing wordt gesponsord door het Hofje Codde Van Beresteijn. Eigen bijdrage € 3,- voor 

koffie/thee met wat lekkers. 

Wanneer: donderdag 11 januari 2018 van 14:00 – 16:00 uur. 

Waar: bij Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan, afd. Huurwoningen, 1e ingang (bij de 

aanleunwoningen). De zaal is op de 2e etage.  

Te bereiken met bus 80, Prins Bernhardlaan en bus 2, Vincent van Goghlaan. 

 

EETCLUB 

De eetclub wenst alle mensen een Fijne Kerst en een heel Voorspoedig 2018. 

De eetclub begint in het nieuwe jaar op dinsdag 6 februari 2018. Wij hopen dat jullie er dan weer 

bij zullen zijn. 

Anja en Johan.   

 

                     WINTERSTOP STADSWANDELINGEN 

In de maanden december, januari en februari zijn er geen stadswandelingen. 
Tot ziens in maart, zoals gewoonlijk op de 3e woensdag van de maand. 

 Gerda, Klaas en Robby. 

 

MAANDAG OM 11.00 UUR KOFFIEOCHTEND 

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

gezellig. De gastvrouw is Anja Vooren. 

Tante Sientje is 1e Kerstdag en 1 januari gesloten. 

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. 
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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 elf maanden actief.  We hebben 

twee sponsoren gevonden (voor de donderdagmiddagbijeenkomsten en de kerstlunch) en er 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. 

 

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. 
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Het januarinummer verschijnt eind december. 

Kopij uiterlijk 18 december naar de redactie:  

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief.ath@gmail.com 

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com 

 

 

 

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 
All rights reserved 

 
Website: https://www.seniorenclubhaarlem.nl 

 
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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