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Van de voorzitter...
 

Nieuwjaarstoespraak 
(samenvatting; de volledige toespraak is te vinden op onze website)

Terugblik 2018

Per maand waren er meer dan vijfentwintig reguliere activiteiten om uit te kiezen, variërend van
koffiedrinken tot jeu de boules en van museumbezoek tot thema-middagen.
Het jaar is gepast afgesloten met een gezellige kerstlunch met 82 deelnemers bij PUK.
Alle activiteiten en wetenswaardigheden staan in onze maandelijkse digitale nieuwsbrief (650
lezers) en op onze overzichtelijke website. 

Nieuwe activiteiten:
13 augustus:  met de Museum Plusbus naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen
  1 oktober:  Internationale dag van de Ouderen in het Verhalenhuis

Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij onze grote groep vrijwilligers.
Wij hebben twee vrijwilligersbijeenkomsten gehad in juni en november. Ervaringen werden
gedeeld, knelpunten opgelost en suggesties voor verbeteringen aangedragen. 

Europese Privacywetgeving: bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring
getekend. Wij garandeerden onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens
omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden. 

Ons streven was dat al onze deelnemers donateur werden. Dat is gelukt: eind 2018 stond de
teller op 174 donateurs!

Dienstverlening: de belastinginvulhulpen hebben honderden administraties geordend en
belastingaangiftes ingevuld. Zij hebben zich verenigd in het Belasting Collectief Haarlem.
Gezamenlijk zorgen zij voor de juiste kennis van de belastingregels. Onderling worden de klanten
verdeeld.

Lokale belangenbehartiging voor senioren: deelname aan werkgroepen bij de Gemeente Haarlem
samen met andere belangenverenigingen.

Maart: informatiebijeenkomst van de Gemeente Haarlem over de zorg (Sociaal Wijkteams,
WMO-regelingen, zorgpolis, valpreventie).
Mei: markt “Thuis in de toekomst” in het winkelcentrum Schalkwijk, gericht  op het brede vlak
van langer zelfstandig wonen en welzijn. 



                     Ik drink … 
                (schrijver onbekend)

Ik drink op de mensen die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen die wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn
Ik drink op het beste van vandaag en morgen
Ik drink op het mooiste waar ik van hou
Ik drink op het maximum wat er nog inzit
In vandaag en in morgen, in mij en in jou

                       PROOST! 

Vooruitblik 2019

Op 17 januari 2019 bestaan wij als Stichting Senioren Activiteiten Haarlem inmiddels twee jaar. 
Wij hopen dit jaar op 200 donateurs te komen.

Daarnaast blijven wij onze best doen om sponsoren te vinden om grote gezellige bijeenkomsten
mogelijk te maken zoals:

jaarlijkse viering van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober 
kerstlunch op 19 december     

Nieuwe activiteit: 
op 8 januari was voor het eerst een Nieuwjaarsbijeenkomst 

Wijziging van een activiteit:
na alle gezellige jaren bij Tante Sientje drinken we vanaf 7 januari op maandagochtend koffie bij
Vandesande op het Santpoorterplein

Wij willen graag weer vrijwilligersbijeenkomsten organiseren in mei en november.
Er ligt een voorstel van de vrijwilligers om het 10-jarig bestaan van hun activiteiten te vieren met
bijvoorbeeld een dagje uit voor alle vrijwilligers (en donateurs samen). 

De Seniorenclub staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën zoals andere
activiteiten of het aanpassen van bestaande. 
(Paula, onze coördinator van de activiteiten, wordt tijdens haar vakantie waargenomen voor een
aantal activiteiten door Erik van der Leij.)

Ik mag wel zeggen: we zijn een actieve en vooral leuke club! Dit alles is alleen maar mogelijk door
onze meer dan veertig vrijwilligers. Wij zijn er trots op om ze in onze club te hebben en hopen
dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten. 

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, deelnemers, donateurs en
sponsoren zullen we van 2019 ook een succesvol jaar maken!  Dus … samen met u!
 

verslag nieuwjaarsbijeenkomst
Op 8 januari jl. hebben we voor het eerst een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd in het
Broederhuis in de Amsterdamse buurt. Met 71 deelnemers, waaronder vier nieuwe donateurs,
een groot succes. Onder het genot van een hapje, een drankje en live accordeonmuziek werd er
geanimeerd gepraat en hebben we op een gezond en succesvol 2019 geproost. Peter Kemper
heeft foto’s gemaakt en naar Paula gestuurd waar ze erg blij mee was. 
De toespraak van de voorzitter vindt u, in een ingekorte versie, hierboven in deze nieuwsbrief en
op de website. 
Hennie Starre heeft een gedicht voorgedragen wat ik u niet wil onthouden.
 

Karin Faase

zondag 3 februari - spelmiddag



Tot en met april kunt u op de eerste zondagmiddag 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.
Alleen voor deelname aan het klaverjassen betaald u € 2,50 vanwege de prijzen
die hieraan verbonden zijn, andere spellen zijn gratis.

 
Keezen wordt steeds meer gespeeld. 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
pesten. Keezen heeft een hoog 'pestgehalte' en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de
speelkaarten een belangrijke rol.

Bij 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 met spelen. Aanmelden is
niet nodig.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436.
 

In het jaar 1905 treedt de naam Matisse plots en voorgoed op de
voorgrond in de schilderswereld. Hij wordt gezien als de
grondlegger van het fauvisme, een stijl met fel contrasterende
kleuren naast elkaar zonder enige overgang, waarbij de harde
confrontaties niet getemperd worden.
Tevens werd er geen rekening meer gehouden met het perspectief.
Toch wordt het perspectief in zekere mate geaccentueerd door
kunstig gebruik van de vormen en kleuren.

Dat men deze manier van schilderen niet op prijs stelde bleek wel uit de kritieken van die tijd.
Men schreef onder andere “Afgezien van de gebruikte materialen, heeft dit alles niets meer met
schilderwerk te maken. Het zijn barbaren die men bij ongeluk verf in handen gaf, kinderen die men
naar hartenlust met een schilderdoos liet morsen...”.

Matisse was een kunstenaar, die naast het schilderen in het tekenen, de grafiek, de decoratie en de
sculptuur werkte. Matisse bleef zijn kleurentechniek trouw en vond erkenning bij de grote
verzamelaars. Met de Seniorenclub kun je regelmatig musea bezoeken en wellicht ontmoet je dan
meer werken van Matisse.
 
Ook in februari spelen we weer. Want al vriest en sneeuwt het buiten, in de prachtige hal van het
Boulodrome van PUK brandt de kachel!  Daar wordt je hartelijk ontvangen door het team van
PUK en je medespelers, die de speelmiddag tot een gezellige ontmoeting maken. 

Kom eens kijken en speel 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 McDonald's. 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:  6 en 20 februari, 6 en 20 maart.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  e-mail ruud.divendal@planet.nl
 

Op dinsdag 12 februari gaat we weer samen naar de film. Bij het ter presse gaan
van deze nieuwsbrief is nog niet bekend welke film er gedraaid wordt, maar we
laten ons verrassen. Als je het wilt weten kun je me altijd begin februari bellen
(Liohra Meesters tel. 023-7514428), of kijk zelf op de website van Pathé.

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

woensdag 6 en 20 februari - Jeu de Boules
Jeu de Boules, een spel dat kunstenaars motiveert?

Het is niet direct waar je aan denkt als we onze boules werpen. Toch lijkt het er op dat grote
kunstenaars zich er door hebben laten beïnvloeden, getuige dit schilderij van Henri Matisse.

dinsdag 12 februari - 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. 
 

Genieters van de eetclub: wij gaan vandaag eten bij restaurant
Vooges Centraal, Kennemerplein 6, 2011MJ Haarlem. Een voor- en
hoofdgerecht voor € 28,50.
De inloop is vanaf 17.50 uur.
Als jullie zin hebben, bel ons, Anja/Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.

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

 

We gaan naar museum Het Schip in Amsterdam.
De vaste collectie is niet erg groot, maar het gebouw zelf is
heel bezienswaardig, een mooi voorbeeld van de bouwstijl van
de Amsterdamse School.
Het museumbezoek is inclusief een rondleiding in en om het
complex.

Daarnaast is er een tentoonstelling over de beroemde Spaanse
architect Gaudi, die met zijn ontwerpen een stempel heeft
gedrukt op de stad Barcelona.  Zijn bekendste creatie is de
Sagrada Familia, een imposante kerk waarvan de bouw in 1882 van start ging. Het bouwtempo ligt
daarbij dus niet veel hoger dan dat in de middeleeuwen, al is de grootste oorzaak hier het (gebrek
aan) geld. 
Naar verwachting zal de kerk nu binnen de komende tien jaar voltooid worden.
Hij heeft ook een soort golvende gebouwen ontworpen die sterk doen denken aan de uitbundige
vormen en patronen in baksteen en smeedijzer van de Amsterdamse School.
Deze expositie probeert de overeenkomst te laten zien tussen de verschillende stromingen.

Samenkomst om 10.30 uur in de centrale stationshal en met de trein van 10.40 uur naar
Amsterdam-Sloterdijk. 

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

Eens helemaal wat anders. Een workshop linedancing in Dansstudio
de Vos, geleid door Lilian van Bilderbeek. Een leuke speelse manier om
samen in beweging te zijn op muziek, zonder dat u een danspartner of
enige danservaring nodig heeft.
Dus trek uw dansschoenen (gladde zolen) aan en kom deze nieuwe
ervaring met ons delen.

Kosten: € 4,00 voor de workshop en koffie/thee.
Locatie: Dansstudio de Vos, Zijlweg 49, 2013 DC Haarlem. Te bereiken met bus 8 of 81 uitstappen
halte Ruychaverstraat of parkeren in parkeergarage Raaks.
Let op: we beginnen een half uur vroeger: 13.30 - 15.30 uur.

Aanmelden voor 1 maart bij Karin Faase, secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of 023-526 0850
 

dinsdag 19 februari - eetclub

donderdag 28 februari - museumbezoek

donderdag 7 maart - themamiddag: linedancing
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zaterdag 16 februari 19.30 uur  € 4,- / € 6,50  Film
Life of Pi
Life of Pi is de verfilming van de gelijknamige hedendaagse
klassieker van Yann Martel. Regisseur Ang Lee, bekend van
ondermeer Brokeback Mountain, The Ice Storm en Sense and
Sensibility, trekt in zijn film alle registers open om het boek van
Martel, dat door velen als onverfilmbaar werd beschouwd, op
het witte doek tot leven te brengen. We worden meegenomen
in het uitzonderlijke verhaal van Piscine Molitar Patel, kortweg
Pi. Hij krijgt een schrijver over de vloer die in zijn levensverhaal

inspiratie zoekt voor een roman. Vanuit het gesprek tussen de schrijver en Pi, die inmiddels
volwassen is en een gezin heeft, ontplooit zich het bijzondere verhaal van Pi, die in meerdere
religies tegelijk gelooft. Een prachtige film voor jongeren én volwassenen.

di. 19 t/m vr. 22 februari 15.00 uur  € 7,50  Jeugdtheater 
Glittergroente van Marijke Kots (reprise)
Het nieuwe stuk van Marijke Kots dat in de herfstvakantie in premiere ging in het Verhalenhuis
was zo’n succes dat een reprise niet kon uitblijven. Deze voorjaarsvakantie dus nog vijf keer van
maandag t/m vrijdag voor kinderen vanaf 4 jaar: Glittergroente! In de groentetuin van Dibbertje
Dib de slak wonen Mevrouw Sla, Heer Peen en de rode Kool Purpel. Ze hebben het gezellig met
elkaar, totdat er op een dag een hele vreemde groente zomaar de tuin binnen komt
wandelen. Een groente, die helemaal glittert. Hij ziet er zo raar uit, en dan heet hij ook nog
Glittergroente. Wat een gekke naam!

dinsdag 19 februari 19.30 uur  gratis  Filosofie    
Filosofie café met Toneelschuur - Over Spinoza
'Iedereen moet vrij zijn om op basis van zijn overtuiging te
kiezen. Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar
vruchten', aldus Baruch Spinoza (1632-1672), de grootste
filosoof die Nederland ooit gehad heeft. Nu wordt hij geroemd
als één van de eerste voorvechters van tolerantie, destijds
werd hij uit de synagoge gezet – en moesten ook Christenen
niet veel van hem hebben – omdat hij te vrij dacht en kritiek
had op een letterlijke interpretatie van de Bijbel. Wat heeft
Spinoza ons vandaag te zeggen? Moet de vrijheid van meningsuiting nog steeds verdedigd worden

Verhalenhuis in februari

dinsdag 5 februari 14.00 uur  € 7,50  Verteltheater (try-out) LAATSTE KAARTEN
zondag 10 februari 16.00 uur (première) 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.
Alles wordt donker. Angst, schaamte, pijn en verdriet houden haar lange tijd in de greep. De
Bijbelse personages Bartimeus, 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? 
Na afloop is er gelegenheid om Eveline en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

donderdag 7 februari 19.30 uur  € 4,- / € 6,50  Film
Filmserie helden - Mandela
Unieke visie op de ontstaansgeschiedenis van een modern icoon. Vanaf zijn jeugd in een klein
plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren 90 schetst deze
aangrijpende speelfilm een eerlijk portret van Nelson Madiba Mandela. Deze langverwachte
speelfilm werd gebaseerd op de gelijknamige autobiografie over het leven van Nelson Mandela.
Als president maakte hij een einde aan de apartheid in zijn land. De film, die bijna twintig jaar op
zich liet wachten, ging een week voordat Mandela stierf in Zuid-Afrika in première.



– of zijn daar grenzen aan?

zondag 24 februari 15.00 uur  € 7,50  Jeugdtheater
Prins Heerlijk - Poppentheater Fatsnerran (4+)
Vorig seizoen was de voorstelling Monsterlijk Mooi van Poppentheater Fatsnerran helemaal
uitverkocht. Daarom komen ze dit jaar terug met 'Prins Heerlijk', een modern sprookje over
wilskracht en de zoektocht naar geluk met spanning, humor en interactie. 
Zoetje, een lieflijke ietwat verlegen keukenprinses, besluit op zoek te gaan naar een prins. Op haar
verre reis langs velden en wegen, bergen en zeeën ontmoet ze de vreemdste figuren, maar geen
echte prins. Als ze ten einde raad probeert een kikker te kussen, krijgt haar zoektocht naar geluk
een onverwachte wending.

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

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.
__________________________________________________________

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken in de serre van
Café De Gooth. Er is altijd een gastheer 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.

SportSupport
Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 koffie/thee drinken en als men wil een spelletje
koersbal spelen in het clubhuis, korfbalclub HKC, 't Hoenstraat 1, Haarlem. 
Tevens 1x per maand een buurtlunch. 

Fitvoetbal
Zin om buiten weer eens lekker tegen een balletje te trappen? Kom dan woensdag naar SV
Olympia! Onder begeleiding van twee 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!!!! 

Dag:          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 en woensdag - koffieochtend
Iedere maandag van 11.00 tot 12.00 uur koffiedrinken, met het gebruikelijke kleine advocaatje, bij
Café Restaurant Vandesande. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te
ontvangen.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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.

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
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We gaan deze dag op pad met Oskam Reizen voor een
bijzondere tocht naar de Weerribben, met een schnitzel-
diner tussen de middag en een rondvaart.
U bent rond 18.30 uur weer bij de opstapplaats in Haarlem.
 
Aanmelden:
alleen op maandag 11 maart a.s. op tel. 023-5385643.
Tussen 08:00 en 14:00 uur zal Corrie de Ruiter de telefoon
opnemen en uw aanmelding registreren. 
 

De kosten voor deze dagtocht zijn € 54,50 incl. de fooi voor de chauffeur. 

Verdere informatie in de volgende Nieuwsbrief.

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

donderdag 11 april - bustocht Weerribben

dierbare donateurs: 2019 heeft een vliegende start gemaakt!
We begonnen het jaar met koffiedrinken in De Gooth en op de nieuwe locatie Vandesande op
het Santpoorterplein, direct gevolgd door de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst.
En we gaan door!

Ruim 70% van de donateurs heeft al betaald. Vergeet u ons niet?

Heeft u nog niet betaald, maar wilt u wel mee blijven doen aan onze leuke activiteiten, maak dan
z.s.m. 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 maartnummer verschijnt 25 februari.
Kopij uiterlijk 18 februari naar de redactie:

Gerda Tesselaar en (tijdelijk) Ria Smit
mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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