
Op de dag van onze
jaarlijkse kerstlunch scheen
er een gezellig zonnetje, de
temperatuur was 2 graden.
 
Er was een goede opkomst
van ongeveer 80 personen. 

Bij binnenkomst werden we
verwelkomd met koffie en
een petit fourtje. De lunch
bestond uit vier gangen:
soep, slaatje, hoofdgerecht
en kerstbavarois toe, en was
verrukkelijk.

Het Spaarne Kwartet
verzorgde, evenals
voorgaande jaren, de
muziek en hier kon
ook weer op gedanst
worden. 

Verrassing: na afloop
kregen we een
heerlijke kersttulband
mee naar huis, een
cadeautje van onze
sponsor Hofje Codde
van Beresteyn.
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WENSEN U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2019

verslag kerstlunch 14 december

We kunnen terugkijken op een heel gezellige kerstlunch, dank aan de organisatoren!

Ans Keijzer

gedicht
De afgelopen twee jaar heeft Karin Faase een zelfgeschreven verhaal voorgelezen tijdens de
kerstlunch. Dit jaar droeg zij een eigen gedicht voor. Zij werd bedankt met een warm applaus en
veel complimenten. Dit gedicht deelt zij graag met u.
 



Komt allen naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2019 !
 
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 kort terugblikken op 2018 en alvast iets over de plannen voor
2019 vertellen.
 
Wanneer: dinsdag 8 januari 2019 van 14:00 – 16:030 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

Uit mijn hart …

Mijn hart zeult ..
De last van jaren

Die ik toch moest ervaren
Om te groeien en te leren

Om na het vallen weer op te veren

Mijn hart zaait …
Veel kleine pitten

Diep in de aarde zitten
Die ik liefdevol laat groeien

Tot zij uitbundig zullen gaan bloeien

Mijn hart zwaait …
Naar ’t volle leven

Dat mij alles kan geven
Met de stormwinden waai ik mee

Ontdek de aarde, de lucht en de zee

Mijn hart zoekt …
Naar lieve mensen

Die mij het beste wensen
Die ik het beste kan geven

Om samen in harmonie te leven

Mijn hart zingt …
De melodieën

Gewekt door de fantasieën
Ongrijpbaar en buiten mijn zicht
Over wat achter de horizon ligt

Mijn hart zwijgt …
Om stil te wezen

Om niet langer te vrezen
Maar te genieten van het zijn

Droom zo groot mogelijk en vier het klein

© 2018 Karin Faase

dinsdag 8 januari - nieuwjaarsbijeenkomst



Aanmelden: vóór 1 januari 2019 per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
of telefoon: 023 - 5260850.

Jeu de Boules, een wintersport?

Het is niet direct je eerste gedachte als we het hebben over Jeu de Boules.
Maar toch kunnen we dat wel zeggen. 
Want ook al vriest en sneeuwt het buiten, in de prachtige hal van het
Boulodrome van PUK brandt de kachel!  
Je wordt er hartelijk ontvangen door een gezellige groep spelers en het team
van PUK. Dit maakt de speelmiddag tot een gezellige en vriendelijke
ontmoeting. Kom eens kijken en speel direct mee. Zoals altijd verzamelen we
vanaf 13.30 uur in de kantine.

U vindt het Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds.
Het navigatieadres is Vlietweg 2. Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en
eventueel het gebruik van bruikleen boules. We spelen op de woensdagmiddag om de veertien
dagen. 
Voor de komende tijd zijn de volgende data gepland: 9 en 23 januari, 13 en 27 februari.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436, e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Tot en met april 2019 kunt u op de eerste zondag van de maand (in januari
op de tweede zondag, de 13e) 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 15 januari draait The Guernsey Literary Society geregisseerd
door Mike Newell.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog ontvangt de jonge charismatische
schrijfster Juliet (Lily James) een brief van een lid van een mysterieuze
boekenclub, die in de oorlog op het eiland Guernsey werd opgericht. Haar
nieuwsgierigheid is gewekt en Juliet besluit naar het eiland af te reizen. Daar
ontmoet ze de heerlijk excentrieke leden van de 'Guernsey Literary and Potato
Peel Pie Society'. 
Dawsey (Michiel Huisman), een ruige en intrigerende boer, stuurde haar de brief.
Terwijl de geheimen van hun oorlogstijd zich ontvouwen, veranderen Juliet’s groeiende liefde voor
het eiland, de boekenclub en haar genegenheid voor Dawsey, haar leven voorgoed. 

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

woensdag 9 en 23 januari - Jeu de Boules

zondag 13 januari - spelmiddag

dinsdag 15 januari - Pathé 50plus bios
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 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. 
 

Allereerst wensen Johan en Anja jullie een heel gezond en liefdevol nieuwjaar.

Vanavond gaan wij eten bij restaurant Sofra Mediterranean Kitchen.
Het menu, bestaande uit een voor- en hoofdgerecht, kost € 26,-- inclusief
koffie of thee.
Het restaurant is op Marsmanplein 218, bereikbaar met de bussen 3 en 73,
uitstappen winkelcentrum Marsmanplein.  Inloop 17.30 uur.
Hebben jullie zin, bel ons dan op: tel. 06-53303131.

Gaarne het bedrag overmaken op IBAN: NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem.
 

Het leek me wel leuk om deze keer naar 'Beeld en Geluid', gevestigd in
het Media Park in Hilversum, te gaan.

'Beeld en Geluid' is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende,
creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor iedereen. Ze
duiden actuele ontwikkelingen rondom mens, media en maatschappij
vanuit mediahistorisch perspectief.  

We beginnen met een kopje koffie in het Grand Café, waar we ook de
lunch kunnen gebruiken.
Met Museumkaart gratis toegang.

We verzamelen in de centrale stationshal om 9.40 uur.  Vertrek om 9.55 uur vanaf spoor 3 naar
Amsterdam. In Weesp overstappen. 
Opgeven bij Francis Ludding , tel 06-15833788 na 18.00 uur of via fludding@live.nl.
 

dinsdag 22 januari - eetclub

donderdag 31 januari - museumbezoek

november - Verhalenhuis

8 januari  14.00 uur  € 4,-   Film
Vitaal50+ De Nieuwe Wildernis
In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van
internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang
volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden ter
wereld.
 
13 januari  15.00 uur   € 5,-   Muziek
Songs that matter - Barbera van der Kaay - omweg
In het voorjaar van 2018 waren 150 bezoekers al onder de indruk van het ‘Gluren bij de Buren’
optreden van Barbera & Friends. Het gebaande pad, wat is dat precies? Waar brengt een eigen
weg jou naartoe? Vier wegen, vier stemmen, gitaren, viool en piano brengen de liefde voor muziek
samen.
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Op 31 december voor de allerlaatste keer bij Tante Sientje!
________________________________________________________________

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken in de serre van Café
de Gooth (26 december gesloten). Er is altijd een gastheer aanwezig om u te
ontvangen.
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.

 
17 januari  12.00 uur   € 5,-   Buuv
Verhalen(huis)lunch - feestelijke nieuwjaars high-tea
We wensen elkaar onder het genot van een lekkere high-tea een gelukkig en gezond 2019.
 
 5 februari  14.00 uur   € 7,50   Theater
10 februari   16.00 uur   (uitverkocht)
De vrouw in de spiegel - Eveline Masetti
“De vrouw in de spiegel” is een meeslepende vertelvoorstelling van een lang gekoesterde droom
die plotseling tot een einde komt als Eveline geconfronteerd wordt met haar visuele handicap.
Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is onzichtbaar voor de ogen. Alles wordt
donker. Angst, schaamte, pijn en verdriet houden haar lange tijd in de greep.
 
De Bijbelse personages Bartimeüs, Lavinia en Maria Magdalena laten verteller Eveline zien hoe ze
op een andere manier naar zichzelf kan kijken. Hoe kijk jij naar jezelf? Wat zie je? Over zien en
gezien worden.
 
Eveline Masetti is pastor, coach en verteller. Ze vertelt haar persoonlijke verhaal in de voorstelling
“De vrouw in de spiegel”. In het kader van haar afstuderen aan de Vertelacademie te Utrecht
neemt zij u mee op reis, van het donker, door de schemering naar het licht. Deze
vertelvoorstelling is begeleid door Pauline Seebregts en Kees van der Zwaard.
________________________________________________________________________

Meer informatie, trailers en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
Adres: Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Telefonisch reserveren: 06 - 24 75 76 28
 

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
In het nieuwe jaar ook een nieuwe locatie op de maandagochtend.

Vanaf 7 januari elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur koffiedrinken, met het gebruikelijke
kleine advocaatje, bij Vandesande, Santpoorterplein 1, Haarlem.  Al jaren ons zomerplekje.
Iedereen is welkom om gezellig de week te beginnen. Er is altijd een gastheer of gastvrouw
aanwezig om u te ontvangen.

Bus 2 stopt in de Velserstraat, ongeveer 5 minuten lopen, en de auto kunt u vrij parkeren in de
omliggende straten, uitgezonderd voor de winkels.

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.
________________________________________________________________________

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

oproep
Niet meer alleen of eenzaam met Pasen of Kerstmis.

Met de feestdagen voelt het leven anders, zeker als u alleen bent.  Van de overheid zou niemand
zich eenzaam of alleen mogen voelen. Hoe is dat voor u?
 

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/


Wat zouden we hieraan kunnen / willen doen?
 
Zomaar een idee: op een feestdag zoals eerste paasdag of eerste kerstdag samen brunchen of
dineren. Gewoon bij iemand thuis met 6 of 8 mensen. Een van hen kookt of iedereen neemt wat
mee. De kosten worden natuurlijk gedeeld.
Het zou zomaar kunnen uitgroeien tot een gezellige / feestelijke traditie.
 
Goed idee? Wilt u meedoen? Heb u aanvullingen? Meedenken mag altijd. Laat het me weten.
 
Hennie Starre: tel: 023-5260474 of e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
 

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
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.

Het februarinummer verschijnt 25 januari.
Kopij uiterlijk 18 januari naar de redactie: 

Gerda Tesselaar en (tijdelijk) Ria Smit
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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.
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