
 

 

 
Nieuwsbrief 
november 2019 
 
 
 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 Donateurschap 2020 
  3 november spellenmiddag en klaverjassen 
12 november filmbezoek 
13 en 27 november Jeu de Boules 
20 november stadswandeling 
21 november Verhalenhuislunch 
26 november eetclub 
28 november museumbezoek 

Verhalenhuis in november 
19 december kerstlunch 
fietsclub 
Stichting Nabestaandenzorg 
maandag, dinsdag en donderdag wandelen 
maandag en woensdag koffieochtend 
gedicht: Ouderen niets meer waard? Hoezo?

    

 
Dierbare donateurs: 2020 komt eraan! 
 
Allereerst wil ik u bedanken voor uw bijdrage in 2019. Dankzij u en een sponsor konden we 
veel activiteiten organiseren. Aan de nieuwjaarsreceptie en de Internationale Ouderendag kon 
u gratis deelnemen. Bij de Kerstlunch kreeg iedereen een heerlijke sachertorte tulband om 
mee naar huis te nemen. Bij de overige activiteiten houden we uw bijdrage zo laag mogelijk. 
Onze dank gaat ook uit naar de vrijwilligers die dit mogelijk maakten. En natuurlijk een 
applausje voor uzelf als gulle donateur en geïnteresseerde deelnemer! 
 
In 2020 gaat de Seniorenclub Haarlem met liefde en plezier op dezelfde voet door met alle 
activiteiten; brengt veranderingen aan waar nodig en ontwikkelt nieuwe initiatieven. Met een 
grote groep vrijwilligers en enthousiaste deelnemers willen we er weer een gezellig, actief en 
leerzaam jaar van maken. 
 
Om dat te kunnen doen, hebben we wederom uw steun nodig. Als u mee wilt blijven doen aan 
onze leuke activiteiten, maak dan voor 15-01-2020  uw donatie voor 2020 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 2020'. 
 
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 weer 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: 023-526 08 50.  
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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 3 NOVEMBER - SPELLENMIDDAG EN KLAVERJASSEN 
 

Zondag 3 november is er weer een spellenmiddag in de kantine van Jeu de Boules vereniging 
PUK in Haarlem-Noord. 
U kunt dan klaverjassen, maar ook andere spellen spelen zoals keezen-biljarten-darten-
sjoelen. Alleen voor deelname aan het klaverjassen betaalt u € 2,50 vanwege de prijzen die 
hier aan verbonden zijn, andere spellen zijn gratis.  
 
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 voor de spellen is niet nodig, voor het klaverjassen wel.  
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436.. 
 

 
DINSDAG 12 NOVEMBER - FILMBEZOEK IN HET VERHALENHUIS 

 
Op dinsdag 12 november 14.00 uur draait The Shack. Het is een Amerikaanse film uit 2017, 
die is gebaseerd op het gelijknamige boek dat in 2007 verscheen van de hand van William P. 
Young. In Nederland verscheen het boek onder de titel De uitnodiging. Het boek stond vanaf 
halverwege juni 2008 tot begin 2010 bovenaan in de New York Times-bestsellerlijst in de 
categorie fictie.  
De verhaal draait om Mackenzie 'Mack' Phillips die een moeilijke jeugd had. Als volwassene 
heeft Mack zijn leven aardig op de rit, vooral dankzij zijn vrouw Nan. Zij hebben samen drie 
kinderen: Kate, Josh en Missy. Het leven van het gezin valt in duigen wanneer tijdens een 
kampeertrip Missy wordt ontvoerd. In de nasleep van deze vreselijke tragedie ontvangt Mack 
een mysterieuze brief met een uitnodiging voor 'de hut'. Mack gaat op de uitnodiging in en 
bevindt zich vervolgens op een ingrijpende reis op zoek naar de waarheid, vergeving en 
acceptatie. 
 
Na afloop is het mogelijkheid samen een drankje te nemen en na te praten. 
Het Verhalenhuis heeft een beperkt aantal plaatsen, dus het is van belang een kaartje te 
reserveren. Meld je daarom zo snel mogelijk aan en niet later dan 5 november bij Liohra via 
liohrameesters@gmail.com of bel 023-751 44 28. Je kunt je ook zelf aanmelden bij het 
Verhalenhuis tel. 06-24 75 76 28. Betalen kan bij binnenkomst. 
 
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord. 
Let op: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. Bus 3, halte 
Spaarnhovenstraat, stopt op ca. 200 meter van de kerk.  
 

 
WOENSDAG 13 EN 27 NOVEMBER - JEU DE BOULES 

 
Jeu de Boules, een activiteit voor het gehele jaar! 



 

 

Deze inloopactiviteit 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 en wind maakt niets uit want we spelen in een -goed verlichte en verwarmde- hal. 
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 vanaf 13:30 uur (verzamelen in de kantine), tot ca. 16:00 uur op de 
woensdagmiddag om de 14 dagen in het Jeu de Boules centrum van PUK in Haarlem Noord 
aan de Vlietweg achter het Kennemer Gasthuis. In de maand november ontmoeten we elkaar 
op de 13e en de 27e. Noteer dat in uw agenda!! 
Informatie: Ruud Divendal 06-531 60 436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl  
 

 

WOENSDAG 20 NOVEMBER - STADSWANDELING 

 
Voor deze laatste wandeling van het jaar is de keus gevallen op Amsterdam.De gidsen aldaar 
zijn wel prijziger dan we gewend zijn, maar de reis ernaartoe is weer voordeliger. 
 
We gaan een wandeling van ongeveer 2 uur maken langs de sporen van het maritieme 
verleden van Nederland. Er wordt tegenwoordig veel geoordeeld over de Gouden Eeuw en dan 
vooral over wat er fout aan was, maar het was een andere tijd met andere normen en waarden 
en er waren ook goede dingen. De gids belicht beide kanten. 
 
We ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem om 9.15 uur en nemen de trein van 9.31 
uur naar Amsterdam. Vanaf het C.S. lopen we naar het Amsterdam Museum waar de gids op 
ons wacht. Kosten voor de gids € 10,- p.p. 
Aanmelden per e-mail bij stad@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon 06-532 39 606. 
  
Tip: 
Na afloop kun je de tentoonstelling over Suriname in de Nieuwe Kerk bezoeken. 
 

 

DONDERDAG 21 NOVEMBER - VERHALENHUISLUNCH 
 

Seniorenclub, Buuv en het Verhalenhuis organiseren de Verhalenhuislunch: lunch met een 
goed verhaal. 
Vandaag: Kick Bras over Rembrandts Bijbelse inspiratie. 
De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,- (zie voor verdere informatie: 
Verhalenhuis in november). 
 
Aanmelden voor deze lunch en lezing is verplicht i.v.m. de inkoop voor de lunch. 
 

 

DINSDAG 26 NOVEMBER - EETCLUB 
 

Hoi dames (en heren) van de eetclub: wij gaan weer lekker eten, de maand november is daar 
heel geschikt voor. 
Vanavond wordt het heel wat anders, want we gaan eten in een eetcafé. Onze keuze is gevallen 
op Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71, Driehuis, in 'Oma’s kamer'. 
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Het menu bestaat uit een voor- en hoofdgerecht en kost € 23,50. 
 
De inloop is vanaf 17.30 uur. 
Café Middeloo is te bereiken met buslijn 3, uitstappen Van den Vondellaan. 
 
Hebben jullie zin bel ons, Anja en Johan tel. 06-533 03 131. 
Gaarne bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. 
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
 

 
DONDERDAG 28 NOVEMBER - MUSEUMBEZOEK 

 
We gaan naar het Stedelijk Museum in Amsterdam voor de expositie  

Migranten in Parijs 
 
Deze grote, mooie tentoonstelling laat werk zien van veel kunstenaars die in de eerste helft 
van de vorige eeuw een nieuw leven begonnen in Parijs, in die tijd het centrum van de 
kunstwereld. 
Bekende namen: Marc Chagall, Pablo Picasso, Kees van Dongen en Piet Mondriaan. 
Zij zoeken inspiratie en nieuwe wegen voor hun werk en zijn beslist niet altijd met open 
armen ontvangen! Antisemitisme, vreemdelingenhaat, angst voor buitenlanders en vreemde 
invloeden is iets van bijna elke tijd. Tegen de verdrukking in hebben zij de geschiedenis van de 
kunst vorm gegeven in de tijden van wereldoorlogen, dekolonisatie en een sterk veranderende 
samenleving. 
 
In het verbouwde museum is van alles te zien, teveel om op te noemen. 
Toch twee aanbevelingen: uit de eigen collectie de fraaie, kleurige expositie van Japanse 
affiches en daarnaast die van affiches voor het Stedelijk, gemaakt door de in september j.l. 
overleden Wim Crouwel, jarenlang de vaste grafisch ontwerper van het Stedelijk Museum. 
 
Met MK is de toegang gratis en zonder MK is de toegangsprijs € 18,50. 
Samenkomst in de stationshal om 9.30 uur. 
We gaan om ongeveer 13.30/14.00 uur lunchen bij Small Talk in de Van Baerlestraat. 
 
Let op bij aanmelden: 
Per mail voortaan opgeven via:  
Wie er aan moet wennen, het kan ook nog per mail bij Marius:  
Voor degene zonder mail: tel. 023-751 44 28. 
 

 

VERHALENHUIS IN NOVEMBER 
 

zondag 3 november  16.00 uur  € 3,-  
Zinvolle zondagmiddag - Allerzielen Concertante 
De zondagmiddag is bij uitstek geschikt om iets moois te gaan ervaren wat je aan het denken 
zet, waar je iets aan hebt. Dit seizoen houden we daarom drie bijeenkomsten op 
zondagmiddag met muziek, gedichten, verhalen en ontmoeting. Voor iedereen die een uur tot 
bezinning wil komen in de sfeervolle grote zaal, of u nu zinzoeker, gelovige, twijfelaar, 
spirituele of voorbijganger bent. Allerzielen: Het Immanuelkoor zingt delen uit het Requiem 
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van Fauré. We gedenken dan de overledenen; de mensen die ons bij blijven. Ook al zijn zij hier 
niet meer. We noemen hun namen. We ontsteken voor hen het licht. 
Als u wilt dat de naam van iemand die u mist, hardop wordt genoemd, neem dan een kaartje mee 
met zijn of haar naam daarop. 
 
dinsdag 5 november  14.00 uur  € 10,- 
Toneel: Project Fors speelt 'Contouren' 
'Contouren' is een snedige komedie van Theatergroep Project Fors, waarin de samenleving als 
een miniatuur aan tafel wordt geleefd. Het toneelstuk is gedurende 2015 meerdere malen op 
verschillende locaties te zien geweest en is nu eenmalig terug in Verhalenhuis Haarlem. 
Drie bewoners zijn verstrikt geraakt in een huisvergadering. De eerste heeft een te kort lontje, 
de tweede wil de deur niet meer uit en de derde heeft vanwege haar emotionele staat van zijn 
een onverstaanbare woordvoerder in de arm genomen. Genoeg ingrediënten om een 
redelijk gesprek te laten ontsporen in een explosief avondje spervuren. Een klein menselijk 
drama ontvouwt zich wanneer blijkt dat er een zwarte kat in de achtertuin heeft zitten kakken. 
 
NIEUW 
In samenwerking met de filmclub van Seniorenclub Haarlem worden dit jaar iedere tweede 
dinsdagmiddag van de maand om 14.00 uur mooie films vertoond in Verhalenhuis Haarlem. 
Uiteraard zijn alle leden en introducees ook van harte welkom! 

dinsdag 12 november  14.00 uur  € 5,- 
The Shack 
Deze film is gebaseerd op het boek The Shack en is in Nederland verschenen als De 
Uitnodiging. Er werden 50.000 exemplaren van verkocht (zie voor verdere informatie 12 
november filmbezoek). 
 
zondag 17 november  15.00 uur  € 12,50 

Wij Zijn Inkt - Het nieuwe levenslied 
Een nieuwe kijk op chansons in de traditie van Liesbeth List en Jacques Brel. Van uptempo 
folknummers tot melancholische arrangementen. Pop en jazz gemixt in een symfonisch jasje. 
Indie-klassiek. Ze zijn moeilijk onder één noemer te vangen en dat is precies hun kracht. 
 
dinsdag 19 november  14.00 uur  € 10,- 
Peter Vermaat - Zeus en de Muzen 
Van de Griekse mythologie is geen standaardversie bekend. Oorspronkelijk werden de 
verhalen doorgegeven van vader op zoon, van moeder op dochter bij kampvuren en in lange 
winternachten. Dichters als Hesiodos en Homeros, toneelschrijvers als Aischylos en Sofokles 
en in latere tijden Ovidius en Seneca hebben ze opgetekend. Uit de tientallen versies die hen 
bekend waren, hebben zij hun verhaal gemaakt. 
Door hen geïnspireerd vertelt de Friese dichter en verteller Peter Vermaat zijn versie. In Zeus 
en de Muzen brengt hij literair theater. 
 
donderdag 21 november  12.00 uur  € 5,- (incl. lunch) 
Lunch en lezing - Kick Bras over Rembrandts Bijbelse inspiratie 
De Verhalenhuislunches worden dit seizoen samen met de Seniorenclub Haarlem verzorgd op 
donderdagmiddag van 12-14 uur. U krijgt niet alleen een heerlijke lunch aangeboden met een 
drankje, maar ook een interessant en zinvol cultureel of informatief programma. 
 
Rembrandt is 350 jaar geleden gestorven. Op velerlei manieren en plaatsen wordt dit jaar zijn 
geniale werk in het zonnetje gezet. Ook wij blijven niet achter met een interessante lezing over 
de vele Bijbelse afbeeldingen van de meester. In dit Rembrandtjaar besteden we aandacht aan 
Rembrandts bijbelse inspiratie. Aan de hand van zijn schilderijen, tekeningen en etsen 



 

 

ontdekken we hoe de bijbel hem inspireerde. Deze vele kunstwerken worden geprojecteerd 
op een 4 meter groot scherm en dr. Kick Bras zal ze toelichten. 
Aanmelden voor deze lunch en lezing is verplicht i.v.m. de inkoop voor de lunch. 
 
vrijdag 29 november  20.15 uur  € 14,- 
Concert: Kamerkoor JIP Utrecht – Rivier van het leven 
Met haar formule van concerten rondom urgente maatschappelijke thema’s op een zo hoog 
mogelijk niveau, is JIP uitgegroeid tot één van de bekendste en meest succesvolle kamerkoren 
binnen de Nederlandse amateurkorenwereld.  
In alweer hun dertiende project verhouden ze zich tot rivieren van over de hele wereld. Welke 
geschiedenis voltrok zich aan de machtige oevers tussen oost en west, en tussen noord en 
zuid? Kamerkoor JIP zingt over spanningen en het bouwen van bruggen tussen beide zijden, 
met muziek uit onder andere Oost-Europa en het Midden-Oosten. 
 
Bezoekadres:  Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord 
Telefoon:    06-24 75 76 28 
E-mail:    info@verhalenhuishaarlem.nl 
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl 
 
 

 
DONDERDAG 19 DECEMBER - KERSTLUNCH 

 
Na het succes van vorig jaar, kunnen we ook dit jaar met elkaar in de 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. Dit belooft weer een gezellige middag te 
worden. 
 
Zoals altijd beginnen we met een kopje koffie / thee met iets lekkers. 
Daarna gaan we eten. Het menu is: 

• Pasteitje met kip champignon ragout  
• Hoofdgerecht: Boeuf Bourguignon, diverse groenten, pomme gratin en waldorfsalade 
• Dessert: Bavarois de Noël 

We sluiten af met een kopje koffie / thee. 
 
De inloop is vanaf 11.00 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur. 
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: donderdag 19 december 2019 van 11.00 – 14.30 uur. 
Waar: Jeu de Boules club PUK, Vlietweg 2 te Haarlem, schuin t.o. 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.  
Uw bijdrage graag overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0758 3790 21 
t.n.v. P. Blom-Breeuwer, onder vermelding van ‘Kerstlunch’ plus uw naam! 
Aanmelden: vóór 23 november per mail: paulabreeuwer@gmail.com of telefoon: 06-120 57 
118, graag tussen 17.00 – 18.30 uur. 
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De aanmelding is pas definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van 
binnenkomst. 
Wanneer u, na aanmelding, onverhoopt niet kunt deelnemen aan de kerstlunch en wij geen   
wachtlijst hebben, zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen.  
 

 
FIETSCLUB 

 
Na een wisselvallig fietsseizoen zetten we de fietsen op slot. 
De tochten die wij gemaakt hebben verliepen fijn. We hebben leuke afstanden gefietst, er was 
steeds een goede sfeer met leuke contacten en gesprekken. 
We denken het fietsen volgend voorjaar weer op te pakken. 
 
Groet en tot dan 
Nico en Erik 
 

 

STICHTING NABESTAANDENZORG 
 

Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap 
Heeft u afscheid moeten nemen van uw dierbare? Merkt u dat na een aantal weken uw 
omgeving weer verdergaat met de dagelijkse gang van zaken, maar dat bij u het gemis van uw 
dierbare alleen maar meer voelbaar wordt?  
De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven, de 
afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie kunnen voor veel 
vragen zorgen. 
 
"Rouwen hoort bij het leven. Het gaat over liefde en verbinding, over wanhoop en hoop, 
over kwetsbaarheid en kracht." 
 
Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten die u in deze moeilijke 
periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor uw situatie en helpen u bij de 
verschillende vragen waar u mee te maken krijgt. 
 
Lotgenotencontact 
Wilt u met anderen praten over uw verlies? Kom dan naar de inloopochtend Het Rondje van… 
en ontmoet in een informele en ontspannen sfeer lotgenoten. Het Rondje van... is elke laatste 
woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur in café Raecks.  
 
Kijk voor meer informatie op www.stichting-nabestaandenzorg.nl of neem contact op  
via 023-844 82 01. 
 

 
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN 

 
De maandagochtendgroep wandelt iedere week op een andere plek, zoals Middenduin, 
Elswout, Koningshof of in de Kennemerduinen. De dinsdag-/donderdaggroep loopt in 
Middenduin.  
De start is om 9.30 uur. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie/thee. 
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Informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-120 57 118. 
 

 

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. 
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 bij Café De Gooth, in de serre of bij mooi 
weer op het terras. Er is altijd een gastheer aanwezig om u te ontvangen. 
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem. 
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. 
 

 
OUDEREN niets meer waard? Hoezo? 

 
Wij hebben ZILVER in onze haren 

GOUD in onze tanden 
En GAS in onze darmen 

 
STENEN in onze nieren 
LOOD in onze schoenen 

En KALK aan onze nagels 
 

PLASTIC in onze knieën 
Vol met dure MEDICIJNEN 
Lijken wij op GOUDMIJNEN 

 
Een mens met zoveel MINERALEN 
Is met geen MILJOENEN te betalen 

 
Daarom gaan wij fier door het leven 

Nemen kritiek op als een spons 
Want door bovengenoemde rijkdom 

Drijft de economie nog steeds op ons! 
 

Wij zijn een FORTUIN waard!!! 
************* 

Voorgedragen op Internationale Ouderendag 1 oktober 2019 
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