
Herinnering:
Vrijdag 26 oktober: Erik heeft een leuk rondje boven het kanaal
bedacht, niet meer dan 40 km.
Neem een lunch mee voor onderweg, we gaan onderweg ook koffie
drinken.
We verzamelen zoals gewoonlijk om 10 uur op de Grote Markt bij de
fontein.
Wil je nog iets weten, bel dan Erik tel. 06-13733531.

In november geen fietsclub!

Kort verslag van de fietstocht op 28 september.
We waren maar met z’n vieren, het weer was goed en we hadden er zin in.
Pontje over, koffie bij een eco-boer en wat regenspatten. Tegenwind en toch goede gesprekken
over relatie’s en liefde, ziekte en zeer, het mooie landschap en ons geluk.
Door Krommenie en Wormerveer naar Westzaan en halverwege nog een bankje voor rust en
een broodje. Pontje Nauwerna weer over en op huis aan.
Volgende keer misschien wat meer medefietsers ?
Erik van de Leij

Alleen voor deelname aan het klaverjassen betaald u € 2,50 vanwege de
prijsjes die er aan verbonden zijn, de andere spellen zijn gratis.
Vooral het Keezen krijgt steeds meer enthousiaste  deelnemers vanuit de
Seniorenclub.
Het is een Oud-Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8 personen.
Het kan worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en
het kaartspel “pesten”. Het is een leuk spel waarbij een beetje tactisch inzicht
en veel geluk met de speelkaarten komt kijken.
Bij de 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 op voldoende deelnemers is om zelf wat
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vrijdag 26 oktober - fietsclub

zondag 4 november - spelmiddag bij PUK
Op elke eerste zondag van de maand kunt u in de kantine van PUK in Haarlem-Noord terecht
voor een spelmiddag. 
U kunt dan klaverjassen, maar ook andere spellen spelen zoals KEEZEN-BILJARTEN-DARTEN-
SJOELEN en er kan uiteraard ook een partij Jeu de Boules gespeeld worden.



vrienden/vriendinnen mee te nemen!  De inloop is om 13.00 uur en omstreeks 13.30 uur
beginnen we te spelen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen.
Nadere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Op dinsdag 13 november draait The Greatest Showman.

The Greatest Showman is een muzikaal spektakel over het ontstaan van de
showbusiness en het gevoel van verwondering, dat ontstaat als dromen
werkelijkheid worden. 
De film is geïnspireerd door de ambitie en fantasie van P.T. Barnum. Barnum was
een visionair die zich van niets wist te ontwikkelen tot het brein achter een
betoverend spektakel, dat wereldwijd publiek aansprak en in vervoering bracht. 
Barnum wordt gespeeld door de Oscar genomineerde Hugh Jackman. Andere
acteurs zijn Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson en Zendaya.

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

Na afloop van de film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in cafe de Raecks
(op het hoekje van de Raaks en de Zijlvest), om na te praten. 

donderdag 8 november - informatiemiddag Sociaal Wijkteam
Tijdens de bijeenkomst wordt verteld wat het Sociaal Wijkteam voor u kan betekenen en uw
verdere vragen worden beantwoord.

'Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan
iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen.
Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige
werkloosheid. Het Sociaal Wijkteam helpt mensen die geen sociaal netwerk hebben met het opbouwen
van een netwerk.
Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam voelt, of te
vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met
familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie,
vrienden of buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden of opgroeien, werkt het Sociaal
Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.'

Wanneer:    donderdag 8 november van 14.00-16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Waar:          Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan, afd. Huurwoningen, 1e ingang ( bij de        
                   aanleunwoningen). De zaal is op de 2e etage.
Te bereiken  met bus 80 Prins Bernhard laan en bus 2 Vincent van Goghlaan.
                   Komt u met de auto, dan kunt u parkeren in de straten rondom het Reinaldahuis.
De bijdrage  voor deze middag is € 3,00 voor de koffie / thee.
Aanmelden   vóór 1 november bij Paula Blom-Breeuwer tel. 06-12057118 of via mail:
paulabreeuwer@gmail.com.

dinsdag 13 november - Pathé 50plus bios

woensdag 14 en 28 november - Jeu de Boules
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 November, de maand van lichtjes en kaarsen en natuurlijk van lekker eten. 
Vanavond gaan wij naar Eetcafé Flores, Floresstraat 19, Haarlem, bereikbaar
met bus 2, 3 en 73, uitstappen halte Julianaplantsoen.
Er is een keuze van 3 voorgerechten en 3 hoofdgerechten en kost € 23,50.
Inloop vanaf 17.30 uur.

Als jullie zin hebben om mee te gaan, bel ons op: Anja en Johan Vooren, tel. 06-53303131. 
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66 
t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.          
 

De laatste wandeling van dit jaar gaat naar Hoorn. De gids neemt ons
mee naar bekende en onbekende plekken.
Kosten € 3,-- per persoon.
 
We ontmoeten elkaar in de centrale hal van station Haarlem bij de
kaartautomaat om 8.50 uur en nemen de trein van 9.10 uur naar
Amsterdam, op Sloterdijk stappen we over op de intercity naar Enkhuizen, in Hoorn stappen we
uit.
Aanmelden kan per e-mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon 023-5276336, graag zo
spoedig mogelijk.
 

 In hun levenshouding en spel waren kinderen voor de CoBrA-beweging
(1948-1951) een krachtige inspiratiebron voor de vernieuwing van kunst en
samenleving. De onbevangen en spontane houding van een kind liet volgens de
kunstenaars zien hoe je je eigen weg kon gaan door je niets aan te trekken van
wat ‘goed’ of ‘juist’ gevonden werd. Dat wilden zij ook graag, want een wereld
waarin een Tweede Wereldoorlog had kunnen ontstaan, moest volgens hen op
de schop. Als kunstenaars wilden zij daarom kunst maken die de mensen van
hun bestaande ideeën af zou brengen en zo een revolutie zou veroorzaken.

“Een Ontembare Kracht” is een spannende ervaring voor jong en oud. Kinderen én volwassenen
worden aangemoedigd op een creatieve ontdekkingstocht te gaan. Zo moeten de schoenen
worden uitgedaan aan het begin van de tentoonstelling, en soms zal men op de grond moeten
gaan zitten om een video te bekijken of moet men door een wand kruipen om nieuwe kunst te

Jeu de Boules, een activiteit voor het gehele jaar!

Deze inloop-activiteit is pure ontspanning. Meestal zijn er zo’n 24-30 deelnemers. Iedereen is
welkom en men speelt in teams van wisselende samenstelling. Het leert snel en als je geen eigen
materiaal hebt dan wordt dat gratis ter beschikking gesteld.

Kou, regen of wind maakt niets uit, want dan spelen we binnen. Zomers en op mooie voor- en
najaarsdagen zijn we lekker buiten bezig. 
De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee. In de pauze of na afloop zijn de
drankjes voor eigen rekening.  Gespeeld wordt op de woensdagmiddag vanaf 13:30 uur
(verzamelen in de kantine) tot ca. 16:00 uur om de 14 dagen in het Jeu de Boules-centrum van
PUK in Haarlem Noord aan de Vlietweg achter het Spaarne Gasthuis.

In de maand november ontmoeten we elkaar op de 14e en de 28e. Noteer dat in uw agenda!!

Informatie: Ruud Divendal  06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl.            .                  
                                                                              

dinsdag 20 november - eetclub

woensdag 21 november - stadswandeling

donderdag 29 november - museumbezoek
CoBrA Museum

Tentoonstelling ‘Een ontembare kracht’
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ontdekken. Naast kijken, spelen, bouwen en tekenen is er de mogelijkheid om mee te doen aan
diverse workshops die in de installaties op zaal plaatsvinden.

Verzamelen: om 9:30 uur vóór station Haarlem.
We gaan met bus 356 naar Amstelveen en drinken koffie in het Museum.

Aanmelden per e-mail: julie.lindeman@telfort.nl, of telefonisch 023-5762330 (tot 19.00 uur) 
 

Komt allen naar de kerstlunch op vrijdag 14 december a.s.

Na het succes van vorig jaar, kunnen we ook dit jaar weer met elkaar in de

november - Verhalenhuis

4 november                      16.00 uur || € 7,50 (tot 18 jaar € 5,-)           
Allerzielenconcert Requiem van Fauré
Met Allerzielen, de jaarlijkse dag waarop nabestaanden hun overledenen gedenken, zal het Requiem
van Gabriel Fauré worden uitgevoerd door het Immanuelkoor, een ensemble en diverse solisten
onder leiding van Rob v.d. Eijkhof.

6 november                      14.00 uur || gratis       
Vitaal50+ met het Zintuigenkoor
Het Zintuigenkoor onder leiding van Kathy Ziegler prachtige nieuw geschreven liedjes. Op basis van
verhalen en herinneringen die los komen door bijvoorbeeld het ruiken aan bloemen heeft Kathy
deze songs gemaakt en ingestudeerd met het koor.

22 november                      12.00 uur || € 5,- (incl. lunch)       
Verhalen(huis) lunch over babbeltrucs
Lunchen met een goed verhaal kan nu bij het Verhalenhuis. In samenwerking met Buuv wordt iedere
derde donderdag van de maand gezellig samen geluncht en is er iedere maand een andere activiteit.
Deze maand met wijkagente Linda Hunsche over babbeltrucs en veiligheid.

25 november                      15.00 uur || € 13,50 voorverkoop, €15,- aan de zaal       
Haarlems Klein Koor zingt Sweet Music: songs and poems
Tijdens dit a capella concert zingt het Haarlems Klein Koor Engelse koormuziek uit de twintigste
eeuw. Engeland kent een rijke en lange traditie van koormuziek. Componisten zoals Elgar, wiens werk
tot de romantiek wordt gerekend, en later Benjamin Britten hebben zich laten inspireren door dit
rijke verleden. Ook worden werken gezongen van Tavener en gedichten voorgedragen.

Uiterste aanmelddatum 28 november        || € 109,-      
Ontdek het kloosterleven
Vindt u ze ook zo mooi en vredig in het landschap liggen als u kloosters ziet? Wat speelt zich af in
die vaak eeuwenoude gebouwen bij de monniken? En zou u wel eens willen ervaren hoe het is om
daar een weekend in door te brengen? Dat kan van 24 t/m 26 mei in de Benedictijnse St.-
Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Met een groep van maximaal 14 personen kunt u onder leiding van
pastor Eveline Masetti een weekend de ingetogen stilte en verdieping ervaren. Aanmelden kan t/m
28 november via de website www.verhalenhuishaarlem.nl.
__________________________________________________________________________

Bij voorkeur reserveren via: www.verhalenhuishaarlem.nl.
Als dat niet mogelijk is, kunt u ook reserveren via de Verhalenhuis telefoon: 06 - 24 75 76 28
Adres: Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
 

vrijdag 14 december - kerstlunch
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kerstsfeer komen, namelijk tijdens onze kerstlunch bij de Jeu de Boules
club PUK, in een 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.

Zoals altijd beginnen we met een kopje koffie / thee met iets lekkers.
Dan gaan we eten. Het menu is:

Soep: crème Agnès Sorel
Hoofdgerecht: filetlapjes met champignon-roomsaus, diverse groenten, Pommes Duchesse en   
Waldorfsalade
Dessert: kerstbavarois

We sluiten af met nog een kopje koffie / thee.

Net als afgelopen jaar kunt u dansen op de muziek van het Spaarne Kwartet.
Dit belooft weer een gezellige middag te worden.

Bij aankomst ontvangt u twee muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.
Het is niet mogelijk bij PUK om te pinnen, dus neem wat geld mee wanneer u meer wilt drinken
of een fooi wilt geven.

Wanneer:   vrijdag 14 december 2018 van 11.00 – 14.30 uur.
Waar:         Jeu de Boules club PUK, Vlietweg 2 te Haarlem, schuin tegenover het Bastion hotel    
                 en McDonald’s. Er is een ruime parkeerplaats.
                 Bus 2,3,73 en 75 halte Delftplein / Spaarne Gasthuis-noord. 
Kosten:      € 22,50 per persoon. 
Aanmelden: vóór 20 november per mail: paulabreeuwer@gmail.com of telefoon: 06-12057118,    
                 graag tussen 17.00 – 18.30 uur.
Uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0758 3790 21 
t.n.v. P. Blom-Breeuwer, onder vermelding van ‘Kerstlunch’ plus uw naam!
De aanmelding is pas definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van
binnenkomst.
 

dinsdag 8 januari 2019 - nieuwjaarsbijeenkomst
Reserveer vast in je nieuwe agenda !

Ook al zijn we nog aan het nazomeren, de Seniorenclub Haarlem denkt vooruit. Zoals jullie weten
houden we de kerstlunch op vrijdag 14 december. Hier kun je je nog voor opgeven.
En dan knallen we het nieuwe jaar in …

Graag willen we met jullie proosten op 2019 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagmiddag
8 januari 2019 in het Broederhuis (wijkcentrum Dock Amsterdamse buurt) aan het
Nagtzaamplein.

U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur en u krijgt bij binnenkomst twee consumptiemuntjes.

Tijdens een hapje en drankje kunnen we elkaar het beste toewensen. Onze voorzitter Hans
Riemens zal kort terugblikken op 2018 en alvast iets over de plannen voor 2019 vertellen.

KOMT ALLEN!

Wanneer:    dinsdag 8 januari 2019 van 14.00 – 16.30 uur.
Waar:          Broederhuis (wijkcentrum Dock), Nagtzaamplein 7, Haarlem. In de buurt is              
                   voldoende gratis parkeergelegenheid. Met OV neem je bus 2, uitstappen halte          
                   Zomervaart. Je loopt de brug over en links op de hoek is het Broederhuis.
Kosten:        gratis
Aanmelden:  vóór 1 januari 2019 per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
                   of telefoon: 023 - 5260850.
 

iedere woensdag - Sportsupport
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Zin om buiten weer eens lekker tegen een balletje te trappen?
Kom dan op woensdag naar SV Olympia!
Onder begeleiding van 2 voetbaltrainers bent u van harte welkom om op een
recreatieve manier
een training te volgen en een partijtje voetbal(wandelend dan wel op een laag
tempo) te spelen.
Plezier staat voorop!!!! 

Wanneer:   Iedere woensdag van 10.00 - 11.00 uur
Voor wie:   Heren en dames  die ondanks fysieke gebreken nog graag willen voetballen 
Waar:        Op het grasveld van SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem
Kosten:      4x gratis, daarna € 1,- per keer.

Voor aanmelding en informatie kunt  u bellen naar SportSupport en vragen naar Lucia Grooff:
023-5260302 of haar een mailtje sturen : lgrooff@sportsupport.nl.
 

   
Iedere maandag om 11 uur drinken we koffie/thee bij Tante Sientje.
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.

Tennispark Overhout, SportSupport Haarlem en het jonge, ambitieuze bedrijf
GezondOUD gaan dit najaar samen aan de slag om de 60-plusser in Haarlem-Oost en Schalkwijk
in beweging te krijgen. 
GezondOUD is sinds 1 juni actief in de regio Zuid-Kennemerland en de ambitie van de
oprichtsters Constance Schuller en Esther Zoetmulder is groot. Zij zijn dit bedrijf begonnen
omdat zij van mening zijn dat er binnen het huidige sportaanbod voor de nieuwe generatie
ouderen ruimte is voor vernieuwing. “Wij zien heel veel aanbod in gymzalen en bestaande
clubjes waar je soms lastig tussen komt. Tevens sluit het aanbod heel vaak niet aan op de
behoeften van hedendaagse ouderen. Met GezondOUD bieden wij activiteiten waarbij bewegen
en plezier samenkomen en centraal staan. We bewegen uitsluitend buiten. Dit doen we omdat we
zien dat alleen al het buiten zijn mensen enorm goed doet. Naast het bewegen vinden wij ook het
sociale aspect heel erg belangrijk en daarom zijn wij zo blij met de samenwerking met Tennispark
Overhout. Na afloop van de training kunnen wij hier met elkaar een kop koffie drinken. En in die
gezelligheid gaan wij nog een stukje verder. Maandelijks organiseren wij extra activiteiten zoals
lunches, leuke themalessen en interessante lezingen. De eerste ervaringen vanuit deze regio zijn
bovengemiddeld positief”. 

Wanneer:   iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur
Waar:        Tennispark Overhout, Tennispad 1, 2034 JA Haarlem 
Na afloop wordt het eerste kopje koffie u aangeboden door de tennisvereniging. Uiteraard
kunnen mensen met een HaarlemPas ook gebruik maken van het aanbod van GezondOUD en
krijgen zij als ze lid willen worden €100,- subsidie vanuit het Sportfonds 50+.

Voor meer informatie en overige locaties waar GezondOUD actief is, kunt u kijken op
www.gezondoud.nl.

Bewegen 50+
4x kennismaken met een sport naar keuze
Kijk voor het complete aanbod op www.bewegen50plus.nl of vraag de GRATIS brochure aan
Meer info: bel 023-5260302 of mail lgrooff@sportsupport.nl.
Sportfonds 50+: Speciale korting voor HaarlemPas-houders!
 

iedere maandag en woensdag - koffieochtend

mailto:lgrooff@sportsupport.nl
http://www.gezondoud.nl/
mailto:l.grooff@sportsupport.nl


Iedere woensdag om 10.30 uur 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.

Het gaat hierbij om dezelfde hulp die in de voorgaande jaren door de
samenwerkende Ouderenbonden KBO, PCOB en ANBO werd gegeven.
De belastinginvulhulp komt bij u aan huis.
Er kwam een vraag binnen over hoe het zou gaan als je geen lid meer was
van de ANBO, zoals dat bij vele donateurs van de Seniorenclub Haarlem
het geval is. In 2019 kunt u in principe weer gebruik maken van dezelfde
persoon die u vorig jaar geholpen heeft. Dat geldt ook voor onze
donateurs die lid blijven van de ANBO.

Uiteraard zijn er altijd persoonlijke omstandigheden bij onze invulhulpen
die verschuivingen noodzakelijk maken. 
Naast het ouder worden, verhuizen enz. komt er dit jaar bij, dat invulhulpen die lid zijn gebleven
van de ANBO, eigenlijk alleen nog maar ANBO leden mogen helpen. Indien dat bij uw Invulhulp
het geval is kan het zijn dat hij/zij u doorverwijst naar een van de invulhulpen van het Haarlem
Collectief. In dit Collectief zitten alle invulhulpen van vorig jaar, die geen lid meer zijn van de
ANBO. Zij helpen u tegen dezelfde condities en met veel ervaring en kennis.

Tijdens de koffieochtenden is de Nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw/heer
ernaar.

iedere dinsdag en donderdag - wandelen in Middenduin

Verzamelen: 9.25 uur op de parkeerplaats van Middenduin, Duinlustweg, Overveen.
Wandelen:   9.30 - 10:30 uur. Na afloop gaan we met elkaar een kopje koffie drinken.

Bel voor meer informatie: Els van den Bos tel. 023-5762443.
 

verslag Internationale Dag van de Ouderen - 1 oktober
'Wij nodigen u graag uit voor een gezellige middag' stond er in de brief, en dat werd het!

We werden ontvangen met een kopje koffie/thee met overheerlijke appeltaart met slagroom.
Daarna werd het eerste deel van de film vertoond.

Het was een Zweedse film getiteld: 'De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween'.
In het tehuis waar hij was geplaatst, tegen zijn zin, zou zijn verjaardag worden gevierd met taart
enz.. Iedereen verheugde zich daarop, behalve de jarige, die smeerde hem. Hij beleefde
humoristische avonturen.
Opvallend was dat er vóór de man werd beslist en niet mét hem. Voor veel senioren herkenbaar!
Een les kan zijn dat je gerust kenbaar mag maken wat je zélf wilt!!!

Voordat het tweede deel van de film begon werden we in de pauze verwend met een drankje en
een hapje. Er werd gezellig gepraat en gelachen. Dat was ook na afloop van de film het geval.

Bij deze wil ik de organisatoren hartelijk bedanken voor deze geslaagde middag!!

Ria Smit                                                                                          

aangifte inkomstenbelasting
Donateurs van de Seniorenclub Haarlem kunnen in 2019 rekenen op de thuishulp bij het invullen
van de aangifte.



 
Ons Haarlem Collectief laat niemand in de kou staan en zorgt er voor dat onze cliënten van vorig
jaar ook dit jaar geholpen worden. Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436,  
e-mail : ruud.divendal@planet.nl.
 

Het novembernummer verschijnt 25 november.
Kopij uiterlijk 18 november naar de redactie:

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
met cc naar paulabreeuwer@gmail.com

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

U ontvangt deze e-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@seniorenclubhaarlem.nl
IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. St Senioren Activiteiten Haarlem 

 

Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.

mailto:ruud.divendal@planet.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:paulabreeuwer@gmail.com
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/unsubscribe/klosedqb4a/wogcbh9hao
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=klosedqb4a&l=__________&m=__________
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-klosedqb4a-wogcbh9hao

