
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.
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WENSEN U EEN GEZOND EN ACTIEF 2020

Donateurschap 2020 - herinnering
De oproep in de vorige nieuwsbrief aan de donateurs om hun bijdrage voor 2020 over te maken,
heeft gewerkt. Bijna 50% heeft betaald.
Behoort u tot die bijna 50%: hartelijk bedankt!
Behoort u tot die andere 50%: 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.



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 verwijderd. De nieuwsbrief kunt u
afzeggen door onderaan de nieuwsbrief op ‘hier afmelden’ te drukken en de instructies te volgen.

Zondag 5 januari 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.

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.

Op dinsdag 14 januari 14.00 uur draait Goodbye Christopher Robin, een
Britse film uit 2017 met Domhnall Gleeson, Margot Robbie en Kelly Macdonald, en
geregisseerd door Simon Curtis.
Het verhaal volgt de relatie tussen A.A. Milne en z'n zoon Robin, de inspiratiebron
voor het personage Christopher Robin uit de beroemde Winnie the Pooh-verhalen.
Samen met zijn moeder Daphne en zijn oppas Olive wordt de familie meegesleurd in
het internationale succes van de boeken. De betoverende verhalen brengen hoop en
troost naar Engeland na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar met alle ogen
gericht op Christopher, wat zal dit voor het gezin betekenen?

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 8 januari 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.

zondag 5 januari - spellenmiddag

woensdag 8 januari - Nieuwjaarsbijeenkomst

dinsdag 14 januari - filmbezoek in het Verhalenhuis
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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.

Zie ook: dinsdag 28 januari Filmbezoek Pathé.

Vandaag: Tante Toetie vertelt...
Edith Baartmans van Zaaltje Merlijn is misschien wel de bekendste Indische
vrouw van Haarlem en wordt ook wel Tante Toetie genoemd. Zij vertelt
deze middag in de bekende Indische straattaal Petjoh (die ook heel goed
voor ons Hollanders te verstaan is) een aantal oude bekende sprookjes.

Aanmelden voor deze lunch en lezing is verplicht i.v.m. de inkoop voor de lunch.
Verhalenhuis tel. 06-24 75 76 28
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.

In het nieuwe jaar beginnen we met de eetclub op donderdag 23 januari.
Vanavond gaan wij naar Eetcafé Flores in de Floresstraat 19, 2022 BB

woensdag 15 en 29 januari - Jeu de Boules
Na het wereldkampioenschap handbal van ons Nederlandse damesteam van 15 december 2019 zou het toch
wel mooi zijn om ook ons spel wat meer spanning te geven. Dat gaan we ook proberen in het volgende
seizoen. 
Zoals hier afgebeeld mag het natuurlijk niet!  Maar wat een spanning spreekt hier uit. Daarom gaan we in
februari op een speelmiddag een heus toernooi organiseren !

Januari benutten we om ons voor te bereiden. Door de feestdagen moeten we zoals bij iedere
jaarwisseling even geduld hebben voor we weer aan de slag kunnen. We spelen in januari op
woensdagmiddag 15 en 29.
 
Het kan in januari natuurlijk vriezen en sneeuwen, maar 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. 
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.
Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl 

donderdag 16 januari - Verhalenhuislunch
Seniorenclub, Buuv en het Verhalenhuis organiseren de Verhalenhuislunch: lunch met een goed
verhaal.
De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,--.

donderdag 23 januari - eetclub
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Haarlem. Het menu bestaat uit een voor- en hoofdgerecht en koffie of thee
en kost € 26,00.
Mensen met een voedselallergie of vegetarisch zijn ook van harte welkom.
De inloop is om 17.30 uur. 

Eetcafé Flores is bereikbaar met bus 3 en 73, uitstappen halte Julianapark.
Hebben jullie zin om mee te gaan, bel ons:  Anja en Johan Vooren tel. 06-533 03 131. Gaarne het
bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB0946457166 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Museum Beelden aan Zee viert 100 jaar vrouwenkiesrecht met een expositie van
de 'Aletta Jacobs van de beeldenkunst' Niki de Saint Phalle, die zich altijd
strijdbaar toonde als het om vrouwenrechten ging. 
Haar wereldberoemde Nana’s draaien rond op zes plateaus; dansende of
springende dames met ronde vormen, veelal gekleed in kleurrijke badpakken.
'Nana-power' noemde de Franse kunstenares dit. Uit haar werk spreekt vrolijkheid,
maar zeker ook kracht en moed. 

In het museum kan louter gepind worden en de toeslag bedraagt € 3,50.

Verzamelen: Station Haarlem (hoofdingang) om 9.45 uur. Vertrek vanaf spoor 6 om 10.07 uur
(LET OP: uitgaande van ongewijzigde dienstregeling vanaf 1-1-2020).

Aanmelden: museum@seniorenclubhaarlem.nl of tel. 06-518 02 095 tussen 17.00-19.00 uur.

dinsdag 7 januari  14.00 uur  € 5,00    
Documentaire: The Age of Champions
Vijf sporters op hoge leeftijd worden gevolgd tijdens de Nationale Senior
Olympics. O.a. een 100-jarige tenniskampioen, een 86-jarige polsstokhoog-
springster en ruige basketbalgrootmoeders. Fanatiek sportend overwinnen zij de
beperkingen van hun leeftijd. De Washington Post noemde de film ‘aanstekelijk
inspirerend’. Een verhaal om te delen en geïnspireerd te raken om gezonder,
gelukkiger en actiever te zijn.
Deze film is speciaal in opdracht van het Verhalenhuis Nederlands ondertiteld.

dinsdag 14 januari  14.00 uur  € 5,00
Film: Goodbye Christopher Robin
(Voor beschrijving zie 14 januari filmbezoek in het Verhalenhuis).

dinsdag 28 januari - Pathé 50plus bios
U ziet het goed - Pathé heeft opnieuw een dinsdagmiddagfilm voor 50plus. 
We hebben ervoor gekozen om voortaan de vierde dinsdag van de maand naar Pathé te gaan. Omdat
een filmprogramma niet meer wordt gepubliceerd weten we pas een week van te voren welke film
draait. Maar geen probleem, als u uw e-mailadres opgeeft aan liohrameesters@gmail.com krijgt u van
haar een aantal dagen van te voren een berichtje over welke film er draait. 

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. 
We ontmoeten elkaar in de foyer om 13.30 uur. Aanmelden is niet noodzakelijk.
Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43). Ticketprijs € 8,00 inclusief koffie of thee en iets lekkers,
aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling. 

donderdag 30 januari - museumbezoek
Museum Beelden aan Zee in Scheveningen
Expositie: “Niki de Saint Phalle aan Zee”

Verhalenhuis in januari
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donderdag 16 januari  12.00-14.00 uur  € 5,--
Lunch & verhalen – Tante Toetie vertelt…
(Voor beschrijving zie 16 januari Verhalenhuislunch).
De Verhalenhuislunches zijn in 2020 weer iedere maand 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. 

dinsdag 21 januari  20.00 uur  € 10,--
NIEUW: Het Inspiratie café             
Vanaf 21 januari is er iedere derde dinsdag van de maand het inspiratie
café, waar kunstenaars en publiek met elkaar in gesprek gaan. Per avond
treden er vier verschillende kunstenaars op en gaan ze in gesprek met het
publiek. 
Het inspiratie café is hèt culturele café waar kunstenaars en publiek elkaar
ontmoeten en in gesprek gaan. Iedere derde dinsdag van de maand kunt u genieten van optredens en
presentaties van musici, schrijvers, dichters, acteurs, edelsmeden, bewegingskunstenaars,
kunstschilders en beeldhouwers. Tussendoor kunt u genieten van een drankje en een hapje. Alles wat
u altijd al hebt willen weten over hun werk, motivatie en inspiratie kunt u rechtstreeks aan hen
vragen. Ook in de pauze en naderhand is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek in een gezellige,
ontspannen sfeer. Bijzondere avonden dus, zowel voor het publiek als voor de kunstenaars. Een
avondje geen tv, maar onvergetelijke live inspiratie.
Programma dinsdag 21 januari
– Het Ampzing Genootschap zingt en vertelt over hun boeken
– Van-rechter-tot-edelsmid Ariane Medze vertelt over haar werk
– Dichter Gerardo Insua Teijeiro vertelt over zijn reis naar Korea en draagt voor uit zijn nieuwe   
bundel
– FADOpelos2 zingt
Na ieder optreden is er gelegenheid om vragen te stellen.

zondag 26 januari  15.00 uur  € 8,50
Jeugdtheater: Peter Faber - 'Spinder' (8+)
Theatervoorstelling naar het boek Spinder van Simon van der Geest. 
Hidde is gek op insecten, die zijn vrienden zijn. In de kelder van zijn huis heeft hij drie
jaar lang geknutseld en gebouwd aan een insectenlaboratorium, maar nu wil zijn
oudere broer de kelder inpikken. Dit is het begin van een oorlog tussen de twee
broers, een oorlog waarin Hidde geen enkele kans maakt, maar hij heeft één wapen:
het geheim dat de broers al een paar jaar bewaren….

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

dinsdag 4 februari - informatiebijeenkomst SportSupport
Gratis Informatiebijeenkomst Cursus Valpreventie 'In Balans' 

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen blijven doen. Juist daarom is het
belangrijk dat u sterk en stevig op uw benen staat.
Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma 'In Balans' kunt u een
enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee
kleiner.
Dus kom naar de gratis informatiebijeenkomst over de cursus 'In Balans'.

Wanneer: dinsdag 4 februari 2020
Waar:        Wijkcentrum De Alleman, Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem
Hoe laat:   inloop vanaf 10.00 uur, start 10.30-12.00 uur
Info/aanmelding: Cokky Bentvelsen tel : 023-525 58 57 of mail cbentvelsen@hotmail.com
                    Lucia Grooff tel 023-303 72 38 of mail Lgrooff@sportsupport.nl  

Na de bijeenkomst kunt u zich direct inschrijven voor de cursus van 18 weken. 
Kosten zijn € 55,-- inclusief boek van € 15,--. 
Tip: veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van de cursus. Haarlem Pashouders kunnen
gratis deelnemen.
Er geldt een maximum aantal deelnemers voor de cursus dus wees er op tijd bij!
Meer info op www.sportsupport.nl .
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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.

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.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

De Gooth is gesloten op woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag).
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.

verslag kerstlunch 19 december
Na het succes van vorig jaar, werd ook dit jaar weer een kerstlunch gehouden.

Bij binnenkomst om elf uur viel
gelijk de fijne sfeer op.
Het Spaarne Kwartet speelde
gezellige muziek, drie mooi
versierde kerstbomen verspreid-
den hun lichtjes.
De koffie met wat lekkers
smaakte goed, evenals het
geserveerde, voortreffelijke eten!
Tijdens het eten vertelde Karin
een door haar geschreven
verhaal ”De engelenschool”,
waar iedereen aandachtig naar
luisterde.

Er werd ook nog een bruidspaar, Joop en Swan, toegezongen! 
Kortom het was een heerlijke, gezellige kerstbijeenkomst waarvan 88 mensen hebben genoten en
waarvoor 8 vrijwilligers van PUK zich hebben ingezet. HULDE!!

Tevens dank voor het team van Seniorenclub Haarlem voor het prima organiseren van deze
voortreffelijke kerstlunch.

Ria Smit



 de zaal       de vrijwilligers van PUK

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
 

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 
All rights reserved

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor deze nieuwsbrief
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.

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/unsubscribe/klosedqb4a/p0mymr4ft9
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-p0mymr4ft9

