
Zondag 1 december 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.

Op dinsdag 10 december 14.00 uur draait The Nativity Story. Het is een
Amerikaanse film uit 2006 van Catherine Hardwicke. Met o.a. Keisha Castle-
Hughes, Oscar Isaac, Ciarán Hinds, Hiam Abbass en Alexander Siddig.
Het verhaalt de zware reis van Jozef en Maria, de (pleeg)ouders van Jezus. Eigenlijk
is er weinig bekend over Jozef en Maria en de verhalen in de bijbel spreken elkaar
ook nog eens tegen. Niettemin probeerde regisseur Hardwicke een historisch zo
correct mogelijk beeld van de personen en hun omgeving te geven. De
zestienjarige Keisha Castle-Hughes (ook bekend van de film Whale Rider) speelt
de rol van Maria fenomenaal.
Vooral het historische landschap en setting van het verhaal is interessant.

Na afloop is het mogelijk 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 december 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.
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Het einde van het jaar nadert nu snel,
wordt vast heel gezellig dat weer wel

Sinten en Pieten zijn gelukkig niet overal mannen,
maar wat lopen sommige mensen toch te drammen

Er is veel werk aan de winkel,
vroeger gingen we naar die van Sinkel

Inpakken, het schrijven van gedichten,
en dat alles voor blije gezichten 

                                   Onze speelmiddagen komen in het gedrang,
                                   het komt weer goed door kindergezang 

                                   In december spelen we slechts één keer,
                                   doch dat hadden we wel meer

Het is de tijd van de gedichten, dat zien jullie hierboven wel. 
Na woensdag 27 november spelen we in december nog slechts één keer en dat
is op de 11e.
In het 2e deel van december zitten de Kerstdagen ons in de weg. 

Dat het koud en guur wordt maakt niet uit. De kantine wordt in deze tijd gezellig
aangekleed en de hal is goed verwarmd. Iedereen is welkom. De kosten bedragen
€ 5,-- 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 december ontmoeten we elkaar dus op de 11e.
Informatie: Ruud Divendal  06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl 

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.

Jeu de Boules, een activiteit van Pieten en Klazen !

donderdag 19 december - kerstlunch
Er zijn nog wat plaatsen open voor de kerstlunch op donderdag 19 december.

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.

Er is ook een vegetarische variant op dit menu: groentepasteitje en de vegetarische Boeuf
Bourguignon.

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. 
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dinsdag 3 december  14.00 uur  € 5,--    
Sinterklaas muziek en lekkere verhalen
Een gezellige middag met speculaas en veel Sinterklaas muziek om lekker bij
mee te zingen. Uiteraard zijn Sinterklaas en zijn Pieten ook weer van de partij.
Komt u met een begeleider dan betaalt deze géén toegang. Reserveer
alstublieft wel voor deze persoon want we verwachten net als vorig jaar weer
een uitverkochte zaal!

zaterdag 14 december  6x vanaf 10.00 uur  € 2,50
Peuter/kleuter kerstmusical De Gelukkige Ster
Om met de kleinkinderen naartoe te gaan, de peuter/kleuter kerstmusical.
Kerstsfeer, liedjes en een prachtig decor zijn de vaste ingrediënten van deze
kerstmusical. Het kerstverhaal wordt in 30 minuten verteld, dit keer vanuit de
invalshoek van de belangrijke ster die de wijzen uit het oosten en de herders
naar de stal van Jezus, Jozef en Maria leidt.  Aanvang: 10.00, 11.00, 12.00, 13.30,
14.30 en 15.30 uur.
Vanwege de grote belangstelling zijn alleen met iDeal betaalde kaartjes geldig

zondag 15 december  15.30 uur  € 7,50 
Vredesconcert Salaam Shalom Selam
Muziek verbindt, het Amsterdamse Arabisch-Turks-Hebreeuws-Koor weet dit
als geen ander. Onder leiding van Noam Vazana en Selim Dogru worden er
muzikale verbindingen gelegd tussen de Arabische, Turkse en Hebreeuwse
cultuur.
Laat je meevoeren door de prachtige stemmen van dit bijzondere koor en
geniet van de wervelende muziek in het Vredesconcert Salaam Shalom Selam.
Dit project kwam tot stand als initiatief van de Stichting KunstenDialoog. Zij heeft als doel een
bijdrage te leveren aan kunst en cultuur en de dialoog tussen bevolkingsgroepen, culturen en
nationaliteiten.

zondag 22 december  16.00 uur  € 10,00 (€ 12,50 aan de zaal)
Nine Lessons & Carols met Haarlem Voices
Een bijzondere, eigentijdse versie met negen verhalen en gedichten over het
licht dat schijnt in een donkere nacht. Over de komst van het Kerstkind en
vrede op aarde. Met misschien wel het beste koor van Haarlem: Haarlem
Voices o.l.v. Sarah Barrett.
Teksten: René van der Rijst. Orgel: Aart Jan Huizing

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

                   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 5 december per mail: paulabreeuwer@gmail.com of telefoon: 06-120 57 118,    
                   graag tussen 17.00 - 18.30 uur.
                   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. 

Verhalenhuis in december

dinsdag 10 december  14.00 uur  € 5,--
Film: The nativity story
Een familie, een reis en een kind, dat de wereld zou veranderen.
'The nativity story' vertelt het verhaal van Jozef en Maria vanaf twee jaar voor Jezus’ geboorte
(zie voor verdere informatie 10 december filmbezoek).
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Ook dit jaar wordt er in Zorgcentrum Schoterhof weer een gezellige
cadeaumarkt gehouden. Deze zal plaatsvinden tussen 10.00 en 15.00 uur.
 
U vindt hier vast een leuk cadeautje voor de komende feestdagen!

Keer diabetes 2 om!
Voor het tweede jaar heeft een grote groep van 45 Haarlemmers meegedaan

reserveer vast in je nieuwe agenda:
woensdag 8 januari 2020 - nieuwjaarsbijeenkomst !

De blaadjes verkleuren en vallen van de bomen, de regen slaat tegen de ramen en de temperatuur
zakt … We zitten midden in de herfst en maken ons op voor de winter. Voor je het weet is het
zover en knallen we alweer het nieuwe jaar in …

Graag willen we met jullie proosten op 2020 tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op
woensdagmiddag 8 januari 2020 in het Broederhuis (wijkcentrum Dock Amsterdamse buurt) aan het
Nagtzaamplein.

Je bent welkom tussen 14:00 en 16:00 uur en krijgt bij binnenkomst twee consumptiemuntjes.

Tijdens een hapje en drankje kunnen we elkaar het beste toewensen. Onze voorzitter Hans Riemens
zal kort terugblikken op 2019 en alvast iets over de plannen voor 2020 vertellen.

KOMT ALLEN!

Wanneer: woensdag 8 januari 2020 van 14:00 – 16:00 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 2020 per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
                   of telefoon: 023 - 526 08 50.

stadswandelingen
In de maanden december, januari en februari zijn er geen stadswandelingen.
We doen ons best om daarna weer leuke plaatsen te vinden om een dagje door te brengen.
Gerda, Klaas en Robby

tip: zaterdag 30 november - cadeaumarkt Schoterhof

Stichting Nabestaandenzorg

Het Rondje van... wordt elke laatste woensdag van de maand georganiseerd en is een
inloopochtend waar nabestaanden in een ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee
gedachten, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. 
Waar:   Café Raecks, Raaks 1 in Haarlem (tegenover de publieksdienst van de gemeente Haarlem)
Datum: woensdag 27 november, in december op vrijdag de 27e.
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. 
Een vrijwillige bijdrage voor de koffie/thee is welkom.
Als u met een vrijwilliger in alle rust bij u thuis verder wilt praten over het verlies dan kan dat ook. 
Voor meer informatie: www.stichting-nabestaandenzorg.nl

Nationale Diabetes Challenge 2020
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aan de Nationale Diabetes Challenge. Deelnemers gaan 20 weken wekelijks
wandelen. In kleine stappen trainen ze voor de Nationale Diabetes Challenge
Week met als doel om die week 4 dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in
de eigen omgeving en de laatste dag op het NDC festival ergens in het land.
Gezonde leefstijl
Iedereen kan meedoen aan de Nationale Diabetes Challenge, het verbetert de
kwaliteit van leven voor mensen met en zonder diabetes. Door middel van wekelijks wandelen,
samen met een professionele wandelcoach en diëtist, wordt er gewerkt aan een gezonde leefstijl.
Voor Ab van de Duijn was dit een eerste stap om zijn diabetes 2 te overwinnen. Twee jaar geleden
was Ab nog te zwaar, slikte per dag 5 pillen, spoot insuline en voelde zich moe en uitgeput. Het
wandelen hield hem op te been maar er was nog iets extra’s nodig. 
Diabetes 2 overwonnen!
“Ik voelde me echt hopeloos. Al 15 jaar zat ik aan de diabetes medicatie en ik ging alleen maar
achteruit. Ik had verschillende diëten gevolgd en een aantal sporten uitgeprobeerd maar niks werkte
tot nu toe. Hoe nu verder? Juist om dat moment zag ik de flyer van het Diabetes wandelen van
SportSupport. Dat was de eerste stap om te gaan bewegen. Daarna besloot ik een kick-start te
maken met het afvallen door middel van een middeltje wat mijn hongergevoel onderdrukte in
combinatie met een streng dieet. De kilo’s vlogen eraf. Binnen 2 weken was ik al 6 kilo kwijt.
Bloedwaarden waren gezakt en ik voelde mij al stukken beter. Inmiddels ben ik 16 kilo lichter en echt
een ander mens. Ik ben fitter dan ooit en vol energie. Ik wandel nog steeds wekelijks met de
wandelgroep van de NDC, daarnaast ben ik ook lekker aan het fietsen door de duinen. En het
allerbeste nieuws is dat ik helemaal van mijn diabetes 2 medicatie af ben en ik had nooit gedacht dat
dat zou lukken.” 
Laagdrempelig wandelen
In beweging blijven, dat het is allerbelangrijkste. Wandelen is een laagdrempelige vorm van bewegen.
Iedereen kan het. Naast het bewegen is het ook nog eens heel gezellig omdat er samen met een
groep gelopen wordt. Dat motiveert om wekelijks te gaan. "Eigenlijk moet je het gewoon doen. Je
hoeft je nergens voor te schamen. Het is prettig om je (diabetes) verhaal met lotgenoten te kunnen
delen. Er worden vaak tips en voedingsadviezen gedeeld. Daarnaast vind ik wandelen heerlijk om mijn
hoofd leeg te maken en te genieten van de natuur."
SportSupport
Elk jaar organiseert SportSupport in samenwerking met 1e lijn zorgprofessionals het
wandelevenement van de Nationale Diabetes Challenge. Volgend jaar starten de wandelingen weer in
mei 2020. Meer informatie en voorinschrijven kan bij Lucia Grooff Lgrooff@sportsupport.nl         
of via 023-303 72 38.

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.

Informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-120 57 118.

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.
Er is altijd een gastheer aanwezig om u te ontvangen.
De Gooth is gesloten op woensdag 25 december (1e Kerstdag) en op
woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).

maandag, dinsdag en donderdag - wandelen

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.
Vandesande is de hele maand december open.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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 -
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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. 

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 verwijder.

uitstappen bij de halte Centrum/Verwulft.
__________________________________________________________________________ 

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

verslag fietsclub
Vrijdag 25 oktober ben ik met de fietsclub mee geweest. Eerst zijn we tegen de wind in langs het
Spaarne gefietst. Vervolgens door Heemstede naar de Zandvoortselaan waar we koffie hebben
gedronken met iets lekkers erbij. Na de koffie viel een persoon af. 
Vervolgens via een mooie route naar De Zilk richting Noordwijkerhout. Bij de Ruigenhoek hebben
we geluncht. Hier ging weer een persoon naar huis om zijn hond uit te laten.
De bollenvelden zijn in de herfst ook prachtig. Veel dahlia’s, asters en andere herfstbloemen gezien. 
Erik had nog een knooppuntenroute bij zich, maar door de harde wind waaiden de blaadjes een voor
een weg. Dit werd echter goed opgevangen. Via kleine wegen naar Hillegom, Bennebroek en
Zwaanshoek kwamen we bij de Cruquiusbrug uit. Hier ben ik afgehaakt.
Ik heb genoten van de mooie tocht. Hartelijk dank.
Iedereen kan een keer meegaan en vind je het te ver, dan fiets je gewoon terug naar huis.
Els Jousma-de Brij
 

herinnering:
dierbare donateurs: 2020 komt eraan !

De oproep in de vorige nieuwsbrief aan de donateurs om hun bijdrage voor 2020 over te maken,
heeft gewerkt. Al ruim 10% heeft betaald.
Behoort u tot die 10%: hartelijk bedankt!
Behoort u tot die 90%: vergeet a.u.b. niet om uw bijdrage over te maken als u ook in 2020 mee wilt
blijven doen aan onze gezellige, actieve en leerzame activiteiten!
 
Herhaalde oproep: 
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
activiteiten, maak dan voor 15-01-2020  uw donatie voor 2020 over.
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Het januarinummer verschijnt 26 december.
Kopij uiterlijk 18 december naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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