
Wanneer je oren niet meer piepen van het knallende vuurwerk en
ook de lichtflitsen in je ogen zijn verdwenen, is het tijd om met elkaar
het nieuwe jaar te verwelkomen.
 
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 krijgt bij binnenkomst twee consumptiemuntjes.
Voor wat lekkers en een passend hapje wordt gezorgd.
 
Onder het genot van accordeonmuziek gespeeld door Ed kunnen we elkaar het beste toewensen.
Onze voorzitter Hans Riemens zal korte 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.
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reserveer vast in je nieuwe agenda:
dinsdag 8 januari - nieuwjaarsbijeenkomst

 
Komt allen naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2019 !

donateurschap

Dierbare donateurs: 2019 komt eraan!

Wat betekent dat? Dat de Seniorenclub met liefde en plezier doorgaat met alle activiteiten;
veranderingen aanbrengt waar nodig en nieuwe initiatieven ontwikkelt. Met een grote groep
vrijwilligers en enthousiaste deelnemers willen we er weer een gezellig, actief en leerzaam jaar van
maken.
In 2018 is dat prima gelukt dankzij jullie bijdrage en grote inzet. Onze dank gaat uit naar de

mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl


Tot en met mei 2019 kunt u op de eerste zondag van de maand 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.

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
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 11 december draait Murder on the Orient Express, een
Amerikaans-Britse film uit 2017, geregisseerd door Kenneth Branagh. Het is een
boekverfilming van de roman van bestseller-auteur Agatha Christie.  

Wat begint als een uitbundige treinreis door Europa ontvouwt zich al snel tot
een huiveringwekkend mysterie. 
Naast Branagh, die zelf ook de rol van Hercule Poirot voor zijn rekening neemt,
spelen ook Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh

vrijwilligers die dit mogelijk maakten. En natuurlijk een applausje voor uzelf als gulle donateur en
geïnteresseerde deelnemer!

Om in 2019 door te kunnen gaan hebben we wederom uw steun nodig. Als u mee wilt blijven
doen aan onze leuke activiteiten, maak dan voor 15-01-2019  uw donatie voor 2019 over.

Hoe doet u dat?
Het donateurschap is minimaal € 25,00 per persoon en per kalenderjaar.  Voor echtparen en
stellen die beide aan activiteiten willen deelnemen, geldt dus het dubbele bedrag.
Maak uw bijdrage over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem onder vermelding van uw naam en 'donatie 2019'.

Let op: 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. Door het jaar heen zullen we ook activiteiten organiseren die gratis zijn voor
donateurs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon:  023 – 5260850. 

Wilt u geen donateur meer zijn, meldt u dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand adres.
Uw gegevens worden dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderd.

zondag 2 december - spelmiddag bij PUK

dinsdag 11 december - Pathé 50plus bios
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Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom jr., Michelle Pfeiffer en Daisy Ridley mee.

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
café de Raecks (op het hoekje van de Raaks en de Zijlvest) 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. 

Gespeeld wordt op de woensdagmiddag om de 14 dagen vanaf 13.30 uur
(verzamelen in de kantine) tot ca. 16.00 uur in het Jeu de Boules centrum van
PUK in Haarlem-Noord aan de Vlietweg achter het Kennemer Gasthuis.
De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee. In de pauze
of na afloop zijn de drankjes voor eigen rekening.  

In de maand december ontmoeten we elkaar op de 12e en dan bespreken we met de groep die
dan aanwezig is welke mogelijkheden er verder nog zijn in deze drukke feestdagenmaand.
Informatie: Ruud Divendal 06-53160436 of e-mail: ruud.divendal@planet.nl.
 

Na het succes van vorig jaar kunnen we ook dit jaar weer met elkaar in de
kerstsfeer komen, namelijk tijdens onze kerstlunch bij de Jeu de
Boulesclub PUK, in een mooi versierde zaal met muzikale begeleiding door
het Spaarne Kwartet. 

Ter herinnering: 
De inloop is vanaf 11.00 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur.
Bij aankomst ontvangt u 2 muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.

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.

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. 

Heeft u zich aangemeld, maar nog niet betaald? Uw aanmelding is pas definitief als het bedrag
op de rekening staat (betalen vóór 1 december: € 22,50 - rekeningnummer: NL 15 INGB 0758
3790 21 t.n.v. P. Blom-Breeuwer, onder vermelding van ‘Kerstlunch’ plus uw naam).

Wanneer u nog vragen heeft: tel. 06-12057118.

woensdag 12 december - Jeu de Boules
Jeu de Boules, een activiteit ook in december!

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 in de goed verwarmde hal. 

vrijdag 14 december - kerstlunch
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Verhalenhuis in december

3                      20.00-22.00 uur || gratis    
Radio uitzending Haarlem Leeft! - Nieuw in Noord
Een nieuw radioprogramma van Haarlem105 RTV wat live wordt uitgezonden vanuit Verhalenhuis
Haarlem met nieuws, interviews, uitgaanstips, debat en live muziek uit Haarlem-Noord. Bezoekers
praten mee vanaf de publiekstribune. Presentatie Marcel Smeenk en Arno v.d. Vuurst.

4                      14.00 uur || € 7,-       
Vitaal50+ met speculaas en lekkere Sinterklaas vertellingen
Gezellige middag met speculaas, Sinterklaasliedjes zingen met een live pianist en een prachtig
Sinterklaasverhaal van professioneel verteller Marin Millenaar. Uiteraard komt de Sint zelf ook
langs!

11                    19.30 uur || gratis       
Filosofie café over de natuur der dingen
Inleidingen en gesprek in samenwerking met de Toneelschuur over een breed palet aan filosofen en
filosofische thema’s. De voorstelling ‘Over de natuur der dingen’ op 12 december in de
Toneelschuur is losjes gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Epicurus. De voorbespreking op
11 december in het Verhalenhuis Haarlem gaat over de vraag van Epicurus waar het eigenlijk om
gaat in het leven; rennen we te hard achter ons verlangen naar geld roem en macht aan?

15                     10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 15.30 uur || € 2,50
Jips Kleine Kerststal (1,5+)
Voor alweer de vijftiende keer wordt de in de hele regio bekende peuter/kleuterkerstmusical
gespeeld, met dit jaar: Jips Kleine Kerststal. Veel sfeer, leuke liedjes en interactie wordt het
kerstverhaal voor de allerkleinsten verteld, dit keer met pop Jip in de hoofdrol en alle bekende
kerstfiguren. Snel reserveren aanbevolen!

20                     12.00 uur || € 5,- (incl. lunch)       
Verhalen(huis) lunch over een Haarlems dak- en thuislozenproject
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 een lezing over een mooi Haarlems dak- en thuislozenproject waar
Albert Keevel over komt vertellen.

PREMIÈRE: EXCLUSIEF IN HET VERHALENHUIS
21                      20.00 uur || € 10,-       
Lichte verhalen in het donker - kerstvertelvoorstelling
Een productie van de Amsterdamse Studio Salaam Art die werkt vanuit de overtuiging dat
verschillende culturele en religieuze achtergronden elkaar versterken en inspiratie bieden. Door
middel van kunst dragen zij de boodschap van vrede ofwel salaam uit.
‘Lichte verhalen in het donker’ is een voorstelling van warmte en hoop. Een vertelling over het
wonderlijke leven van Maryam (Maria) en de miraculeuze geboorte van haar zoon, de profeet Isa
(Jezus). Het bijzondere verhaal van Omar ibn Chatab en van de christelijke koning Negus die de
vervolgde moslims onderdak biedt.
Deze ‘kerstverhalen’ zijn in elkaar verweven en worden verteld vanuit de islamitische traditie.
Verhalen die het licht in deze wereld van tegenstellingen brengen. Over Godswonderen,
vertrouwen, solidariteit, strijd en compassie. Herkenbare verhalen, zodat we elkaar leren kennen.
_________________________________________________________________________

Meer informatie, trailers en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
Adres: Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
 

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/


Tante Sientje, 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.
__________________________________________________________

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. 

Woensdag 26 december is De Gooth gesloten, op 2 januari open.

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.

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
Iedere maandag drinken we koffie/thee bij Tante Sientje. De gastvrouw is Anja Vooren. 
Ook op 24 december is dit mogelijk. 

Op 31 december komen we hier voor de allerlaatste keer! Jammer, maar na 8 jaar is het door
personeelsgebrek niet meer mogelijk om voor onze groep open te zijn op maandagochtend.  We
zullen deze gezellige plek gaan missen, als ontmoetingsplek om de week weer goed te beginnen.

In januari 2019 gaan we op maandagochtend op een andere plek koffiedrinken met een klein
advocaatje. Het adres staat in de volgende Nieuwsbrief.

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

verslag lezing Hersenstichting: Geheugen en vergeten - 11 okt.
Op donderdag 11 oktober 2018 hield Zafanja Hartog van de Hersenstichting een lezing over de
werking van onze hersenen, in het bijzonder het geheugen met daarbij tips om belangrijke zaken
beter te onthouden. De belangrijkste punten kunt u hieronder vinden. Voor het complete verslag
verwijs ik naar bit.ly/hersenen (aanrader!).

Vergeetachtigheid en dementie
Iedereen is in zekere mate vergeetachtig. Dit geldt voor 50plussers maar evenzeer voor  mensen
onder de 30 jaar. Spanning, drukte en gebrek aan interesse zijn vaak de oorzaak. Maar ook de
onzekerheid over het eigen geheugen (angst voor dementie) en ziekte. 
Maar bij mensen met hersenziekten (zoals Alzheimer, Parkinson en ALS) gaat het geheugen
achteruit door neurodegeneratie (afname van zenuwcelstructuren of –functies en het afsterven
van zenuwcellen). 

Geheugendagboek
Wie wil weten hoe het staat met het geheugen, kan een geheugendagboek gaan bijhouden. Hierin
noteer je van dag tot dag wat je vergeten bent en waarom. Voorbeeld: maandag sleutel kwijt,
dinsdag boek vergeten. Na enige tijd is daar een patroon in te ontdekken. Als er niet veel vergeten
is, of steeds hetzelfde, is er niets mis met uw geheugen. 

Geheugensteuntjes
a. Interne strategieën: spelen zich in uw hoofd af: ezelsbrug (TV-tas voor de Waddeneilanden),
boodschappenlijstje, alfabet langsgaan, herhalen van informatie en concentreren, verbanden leggen,
visualiseren (gebruik je verbeelding).
b. Externe strategie (door fysieke hulpmiddelen): lijstjes, agenda, kalender, vaste plek, vaste
gewoontes aanleren (zoals vaste route door het huis).

Hoe houd je je hersenen gezond? 
Door voldoende beweging, voeding, slaap en training kun je je hersens gezond houden. De
Hersenstichting heeft hierover een aantal folders samengesteld, die je gratis kunt bestellen. 



Muzikanten gevraagd voor de nog op te richten 'Senioren Big Band
Kennemerland'.
We zoeken nog blazers: trompet, saxofoon, trombone en ritmesectie. Dit alles
onder muzikale leiding van Rodney Calis.
Het is de bedoeling om 1 x in de week overdag te gaan oefenen.

Hebben jullie zin om nog op oudere leeftijd lekker muziek met elkaar te maken?
Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij:
R. Calis, tel. 06-55383602, e-mail koperstudiohaarlem@gmail.com of
C.R. van den Broek, tel. 023-5371179, e-mail cbroek@gmail.com

Normale en niet-normale vergeetachtigheid                                          
Normaal: komt bij iedereen voor, 5 tot 7% van 65-plussers heeft dit, het is lastig, maar invalideert
niet, het gevoel van “het ligt op het puntje van je tong”, geheugensteuntjes helpen wel.
Niet-normaal: maakt mensen hulpbehoevend, naast geheugenproblemen ook achteruitgang van
andere functies, informatie wordt  niet meer opgenomen, onomkeerbaar, wordt steeds erger.

De missie van de Hersenstichting
Het is de droom van de Hersenstichting om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te
voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.
Voor uitgebreide informatie: www.hersenstichting.nl.

Maakt u zich zorgen over het functioneren van uzelf of uw naaste(n), dan kunt u met de
Hersenstichting contact opnemen. 

Annemarie Broek
 

muzikanten gevraagd !!

kerst- en kunstmarkt in Ootmarsum
In het week-end van 15/16 december 2018 wordt er in het historische centrum van Ootmarsum
van 12.00 tot 18.00 uur een magische kerstmarkt met vele extra's georganiseerd. Bekende
kunstenaars, bijzondere lifestyle kraampjes en een romantisch decor zorgen voor het ultieme
kerstgevoel. Genieten van de knusse kerstkramen, straatartiesten bewonderen en de kerstsfeer
voelen en proeven. Bijzondere acts en verlichte kramen zorgen voor een sfeervol decor.

Oskam Reizen organiseert een tweedaagse reis van zondag 16 t/m maandag 17 december 2018
naar de stad Ootmarsum met één overnachting in stadshotel Ootmarsum.

De kosten zijn € 149,-- p.p., 1-persoonskamertoeslag € 8,50. Inclusief op de heenreis tweemaal
koffie met gebak, broodjeslunch in de bus, zondag vanaf 12.30 tot 18.00 uur de mogelijkheid de
kerstmarkt te bezoeken; avondprogramma met een uitgebreid dinerbuffet, muziek en kerstbingo,
overnachting; 2e dag een uitgebreid ontbijt, op de terugreis tweemaal koffie met appeltaart, entree
spreukentuin en als afsluiting een diner in Scherpenzeel. Thuiskomst tussen 17.00 en 18.00 uur.

Voor meer informatie of uitgebreide folder kunt u bellen met Oskam Reizen, tel. 0252-672727.

voor in de agenda
De lente-bustocht: we gaan in april met Oskam Reizen naar de Weerribben. Meer informatie in
de Nieuwsbrief van februari.

Het decembernummer verschijnt 26 december.
Kopij uiterlijk 15 december (eenmalig gewijzigde datum!) naar de redactie:

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
met cc naar paulabreeuwer@gmail.com
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ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/unsubscribe/klosedqb4a/6la9bn5bcr
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-6la9bn5bcr

