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'Recept' voor het begin van het jaar
Men neme 12 maanden.
Ontdoet ze van alle gebeurtenissen, teleurstellingen en angsten.
Snij deze porties in 30/31 stukken, zodat de voorraad precies genoeg is voor een heel jaar.

Elke dag voegt men hieraan toe:
– 1 lepel werk
– 1 lepel humor
– 3 lepels optimisme

Het geheel werkt men af met:
– een theelepeltje tolerantie
– een mespuntje geduld en
– een snufje tact

Elke portie wordt overgoten met een flinke scheut liefde.
Tot slot kan men het gerecht nog versieren met een paar schijfjes begrip.

Gebruik dit gerecht elke dag, 
met vriendelijke woorden en een stralende lach.

Gelukkig nieuwjaar!

Gedicht van onbekende bron, voorgedragen op de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari jl. door Hennie Starre

Donateurschap 2020 - herinnering
Laatste oproep *** Dierbare donateurs: betaal uw donatie voor 2020! ***

Bijna 70% van de donateurs van 2019 hebben ook 2020 betaald. Dank daarvoor.
Behoort u tot die andere 30%: dit is de laatste oproep om uw bijdrage over te maken als u ook in
2020 mee wilt blijven doen aan onze gezellige, actieve en leerzame activiteiten!
 
Vanaf half februari kunnen mensen die niet betaald hebben, niet meedoen aan een activiteit die een
beperkt aantal deelnemers aan kan. Donateurs gaan voor!

Hoe betaalt u?
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.‘

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 



Zondag 2 februari 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.

Vandaag om 14.00 uur draait First Reformed, de meest recente film van Schrader
over de Dutch gereformeerde dominee Toller (een indrukwekkende Ethan Hawke), die
getormenteerd door de dood van zijn zoon zich in de nachtelijke uren met veel
whiskey en maagpijn aan een niets ontziend dagboek zet. Dat deed de cinefielen al snel
denken aan Bressons 'Journal d'un curé de campagne' - en ook de invloed van
bijvoorbeeld Dreyer en Bergman is onmiskenbaar.
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 aan en niet later dan 4 februari 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.

De Seniorenclub Haarlem is aan het 9e speeljaar begonnen. 
Kom op woensdagmiddag eens kijken. We verzamelen om 13.30 uur en
beginnen om 14.00 uur. Het einde is doorgaans rond 16.00 uur. Het is vrije
inloop, het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie of thee gratis,
krijg je de bouls in bruikleen (indien nodig) en je treft een prettig gezelschap
dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt. 

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 2 februari - spellenmiddag

dinsdag 11 februari - filmbezoek in het Verhalenhuis

dinsdag 11 februari - workshop Vitaal Wonen
Het ABC Architectuurcentrum houdt op 11 februari van 13-16 uur (onder voorbehoud) een
workshop voor senioren om te achterhalen welke ideeën er leven voor andere woonvormen.
Aanmelden kan via management@architectuurhaarlem.nl. De tentoonstelling Vitaal Wonen is nog te
zien tot 15 maart 2020. 
ABC, Groot Heiligland 47, Haarlem.

woensdag 12 en 26 februari - Jeu de Boules
Jeu de Boules of beter gezegd Petanque is een variant op een balspel dat al door de Romeinen
werd gespeeld. De huidige vorm ontstond in 1907 in het dorp La Ciotat nabij Marseille. Ten behoeve
van een oude man, Jules Lenoir, die door reumatiek geen aanloop meer kon nemen, werden de
spelregels aangepast. De werper moest op zijn plaats blijven, en dat werd afgedwongen door een
cirkel rond hem te trekken. Pétanque had daarom vroeger een beetje de naam van een "oude
mannensport" maar dat is het geenszins. Petanque wordt eigenlijk over de hele wereld door jong en
oud gespeeld. 
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Waar? Bij de PUK (Petanque Union Kennemerland). ’s Winters doen we dat binnen in de goed
verwarmde hal, maar in de zomer buiten. 
U vindt het Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de
McDonald's,navigatieadres: Vlietweg 2,  Haarlem Noord. 
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Wil je dus meer weten over bijvoorbeeld:
* schenken met warme hand
* erfgenamen en onterven
* nalaten aan een goed doel
* niet getrouwd zijn en toch je partner verzorgd achterlaten
* zeggenschap uit handen geven
kom dan naar deze presentatie van notaris Boeser.

Vandaag om 13.30 uur draait Green Book. Het is een Amerikaanse biografische
roadmovie uit 2018 onder regie van Peter Farrelly. De film is gebaseerd op de
vriendschap tussen pianist Don Shirley (Mahershala Ali) en diens chauffeur en
lijfwacht Tony Lip (Viggo Mortensen).
Begin jaren 60 reizen ze samen op concerttournee door de Zuidelijke VS waar ze
meermaals geconfronteerd worden met racisme en hun tegengestelde
persoonlijkheden.
De titel van de film verwijst naar The Negro Motorist Green-Book, een reisgids
door Victor Hugo Green uit de periode van de racistische Jim Crow-wetten. De
gids informeerde Afrikaans-Amerikaanse reizigers over hotels, horeca en garages
waar ze welkom waren en steden waar ze na zonsondergang niet mochten verblijven. In het
bluesrestaurant 'Orange Bird' speelt Don Shirley in de film de virtuoze Etude op. 25 nr. 11
('Winterwind') van Frédéric Chopin. Voor de film werden historische geluidsopnamen van Don
Shirley gebruikt.

Vanaf 13.00 uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen.
Na afloop van de film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken bij MAF, Zijlstraat 62
(café de Raecks is gesloten), om na te praten. 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.

Midden in de hoofdstad  staat het Koninklijk Paleis Amsterdam, het

donderdag 20 februari - Verhalenhuislunch
ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE VRAGEN AAN DE NOTARIS

Er is veel mogelijk op het gebied van schenken en erven, maar hoe zit het nu precies? Op donderdag 20
februari komt notaris Boeser om ons wijzer te maken in deze materie. Ook zal hij iets vertellen over het
levenstestament: zaken die je vast kunt leggen over de periode dat je zelf niet meer (goed) in staat bent
beslissingen te nemen. 

Dhr. Boeser vertelt enthousiast en in begrijpelijke taal over complexe juridische zaken en geeft inzicht in
voor- en nadelen van het vastleggen van bepaalde wensen. Hij zal antwoord geven op de vragen die er zijn.
Om zijn verhaal zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten op wat er onder de deelnemers leeft, kun je tijdens
de lunch jouw vragen vast inleveren. Bereid je dus goed voor, want dit is een unieke kans om kennis op te
doen van specifieke zaken die spelen in de eindfase van jouw leven. 

Wanneer:    donderdag 20 februari 2020 van 12:00-14:00 uur.
Waar:         Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkte gratis            
                  parkeergelegenheid. Met OV neem je bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat. 
Kosten:       € 5,00 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie van de notaris.
Aanmelden: vóór 17 februari 2020 via de site van het Verhalenhuis: www.verhalenhuishaarlem.nl.        
                  Zoek deze activiteit op en klik hem aan, klik op knop “Reserveren” en volg de                
                  instructies.
Lukt dit niet, geef je dan op per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (betalen op de dag zelf).

dinsdag 25 februari - filmbezoek Pathé

donderdag 27 februari - museumbezoek
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officiële ontvangstpaleis van Koning Willem-Alexander. 
Het Paleis speelt een grote rol tijdens staatsbezoeken, maar ook bij andere
koninklijke ontvangsten, zoals de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, diners en
prijsuitreikingen. Daarnaast is het zoveel mogelijk opengesteld voor
bezoekers. Een levendig  gebouw, waar u in de imposante zalen en salons in
de voetsporen treedt van koninklijke gasten.

Elke bezoeker krijgt een gratis audiotour. De toegang is gratis met een museumkaart.

We verzamelen om 10.15 uur in de stationshal van Haarlem. Daarna gaan we met de trein naar
Amsterdam.
Aangezien Loetje geen gezelschappen meer ontvangt gaan we voor de koffie een stukje lopen via het
Damrak, naar Restaurant de Roode Leeuw (tegenover de Bijenkorf) waar we rond kwart voor elf
verwacht worden.
Aansluitend naar het Paleis, waar we een audiotour ontvangen en mogen ronddwalen in de ruimten
die voor de bezoekers toegankelijk zijn.
Daarna gaan we terug naar de Roode Leeuw waar we de lunch zullen gebruiken.
Aanmelden bij museum@seniorenclubhaarlem.nl of tel. 06-158 33 788 na18.00 uur.

dinsdag  4 februari  14.00 uur  € 10,00
zaterdag 8 februari  20.00 uur  € 10,00
#Rood#wit - de zin van het leven
Het leven gaat niet altijd over rozen, maar ook een sprookjesbestaan blijkt soms te
mooi om waar te zijn. Ben Blom, Kirsten de Bruijn en gitarist Hans v.d. Zee nemen
je mee in grappige maar ook serieuze momenten. Niets is wat het lijkt. Niets is
zwart-wit. Nee, alles is rood-wit. In het tweeluik #rood#wit zitten moderne versies
van Grimms Roodkapje en Sneeuwwitje met meer dan 40 hits van o.a. Anita Meyer,
Marco Borsato, Willeke Alberti, Frank Boeijen, Nielson en K3.
Geschikt voor iedereen die nog in sprookjes gelooft.

zondag 9 februari  13.30 uur  € 10,00
Senioren Big Band Kennemerland in concert
De Big Band voor senioren speelt herkenbare big band stukken van o.a. Count Basie, Duke Ellington
en Glenn Miller. Trompetten, trombones, saxofoons èn de leden van de Big Band staan garant voor
een sfeervol optreden van deze zeer ervaren muzikanten.

zondag 9 februari  19.30 uur  € 20,00
Doe mee met de Haarlemse Passion - informatieavond
Na Maria en Mattheüs is het dit jaar de beurt aan Judas om centraal te staan in de ieder jaar weer
uitverkochte An Other Passion-cyclus. In deze volledig door de Immanuelkerk en Verhalenhuis
Haarlem in eigen beheer geproduceerde Passion met popsongs en verhaalteksten, ervaart u Pasen, en
dit jaar met name de rol van Judas, live en van dichtbij.
Iedereen kan meedoen aan deze scratch variant met Nederlandstalige songs, want zangervaring is
niet nodig. Kinderen vanaf 10 jaar en jongeren worden ook van harte uitgenodigd om mee te doen,
want dit jaar worden ook een aantal actuele hits gezongen van Nielson en Susan & Freek, naast
nummers van Borsato, Herman van Veen, De Dijk, Blof en Anouk!

donderdag 27 februari - eetclub
Het is weer zo ver, wij gaan eten bij het Nova College, Zijlweg 203, 2015 CK Haarlem.
Er wordt een driegangen menu geserveerd, bestaande uit een voorgerecht met vis, een hoofdgerecht
met vlees en een dessert (is een verrassing). De kosten zijn € 20,50.
De inloop is vanaf 17.30 uur.
Het Nova College is bereikbaar met lijn 81 richting Zandvoort.

Belangstelling? Bel ons: Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem.

Verhalenhuis in februari
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dinsdag 11 februari  14.00 uur  € 5,00
Film: First Reformed 
Zie hierboven 'Filmbezoek in het Verhalenhuis'

vrijdag 14 februari  20.00 uur  € 7,50
Bewust Haarlem film: Down to Earth
Rolf Winters en Renata Heinen leefden met hun kinderen vier jaar
met een Indianenstam in Noord Amerika. Daar ontstond het idee om
de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok
een jaar de wereld rond op zoek naar de verborgen “Wisdom
Keepers”. Deze zoektocht laat niemand onberoerd en geeft wijsheid
na wijsheid. 

maandag t/m vrijdag 17 t/m 21 februari  15.00 uur  € 8,50
Marijke Kots: Knotje Spinnenwebbenwol  (4+)
Het kleine spinnetje Spiet vindt het een sport om grote webben te maken. Gelukkig heeft de
Spinnenwebbenwolmeneer veel wol. Maar er is een ander spinnetje jaloers op Spiet en wil ervoor
zorgen dat Spiet geen grote webben meer kan maken. Gelukkig is het slakje Dibbertje Dib er ook
nog! 

dinsdag 25 februari  20.00 uur  € 5,00
Groene spiritualiteit in religie en kunst – Dieren in de
beeldende kunst
Lezing van dr. Kick Bras. De expressionistische kunstenaar Franz Marc heeft
fascinerende schilderijen gemaakt over dieren. Hij wilde daarbij proberen het
innerlijk leven van de dieren weer te geven.  Aan de hand van deze
schilderijen gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van dieren in
ons leven en de natuur. 

donderdag 27 februari  20.00 uur  € 5,00
Film : Still Alice
Alice heeft alles voor elkaar maar langzamerhand raakt ze de grip op haar leven kwijt.
Ze vergeet afspraken, valt in de herhaling tijdens presentaties en verdwaalt tijdens
haar standaard hardlooprondje. Al snel blijkt dat ze alzheimer heeft, ook al is ze pas
vijftig. De wereld die ze kende wordt steeds kleiner. Alice moet haar leven en haar
relaties opnieuw leren vormgeven. Het draait niet meer om de toekomst, maar om
het moment. 

zaterdag 29 februari  20.00 uur  € 15,00
Première – Voorbij Mauthausen
De bekende Mauthausen liederen van Mikis Theodorakis vormden de inspiratiebron
voor deze voorstelling. Zangeres Maja Kuijper ging op zoek naar liederen uit de
wereldmuziek met eenzelfde thematiek. Zo is dit programma ontstaan met verhalen
van verlies, verzet, hoop en liefde. De Mauthausen liederen worden afgewisseld met
o.a. Sefardische-, Bosnische-, Jiddische- en Armeense liederen.
Het ensemble bestaat uit musici met verschillende culturele- en muzikale
achtergronden.

dinsdag 18 februari  20.00 uur  € 10.00 
Inspiratie café
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. 

donderdag 20 februari  12.00 uur  € 5,00
Lunch & lezing – Schenken, erven en het levenstestament
Zie hierboven 'Verhalenhuislunch'

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
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Het museum presenteert de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De
tentoonstelling is zo ingericht dat u door de ogen van acht mensen de
oorlog in Nederland beleeft. U kunt hier zien hoe vindingrijk de onderdrukte
bevolking met de beperkingen en tekorten omging.
Er is aandacht voor het verzet, maar ook voor de vervolging. Er wordt
natuurlijk ook aandacht besteed aan de bevrijding, met speciale aandacht
voor de Slag bij Overloon.

We gaan eerst naar Tiel. In restaurant De Betuwe worden we ontvangen
met twee kopjes koffie of thee met een gebakje. Wanneer we zo door de
Betuwe rijden, zijn er misschien al bomen met bloesem.
Dan op weg naar Overloon, daar heeft u twee uur de tijd om in het
museum en omringende park te verblijven.
Voor de lunch gaan we naar Pannenkoekenboerderij Aan de Linge -
er wordt één pannenkoek naar keuze geserveerd: naturel, jam, advocaat met

slagroom, boerenjongens of -meisjes, spek, kaas of warme kersen, met ijs toe.
Bij deze lunch zijn twee drankjes inbegrepen: fris, koffie, bier, wijn (geen sterke drank).

Daarna gaan we weer richting Haarlem en komen om ongeveer 18.30 uur aan.

AANMELDEN: alleen op vrijdag 21 februari tussen 09.00 - 13.00 uur.
 Peter Kemper zal de telefoon aannemen en uw aanmelding registreren. Hij zal u ook vragen of u in
het bezit bent van een geldige Museumjaarkaart.

In totaal kunnen er 52 mensen deelnemen, ook rollators kunnen worden meegenomen.

LET OP:
De kosten voor deze bustocht zijn MET een Museumjaarkaart € 47,50 incl. fooi voor de chauffeur.
De kosten voor deze bustocht zijn ZONDER Museumjaarkaart € 59, 50 incl. fooi voor de chauffeur.

Bij aanmelding doorgeven:
1. waar u wilt opstappen:
      -  Haarlem-Noord bij bushalte Julianapark of 
      -  Schalkwijk bij bushalte Andalusië voor de Chinees.
    Op beide plaatsen zal er een gastvrouw / -heer aanwezig zijn.
    De vertrektijden komen in de Nieuwsbrief van maart te staan.

2. het bedrag dient NA AANMELDING te worden overgemaakt op rekeningnummer:
    NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P.Blom-Breeuwer, o.v.v. uw naam (waar u mee aangemeld bent).
    U bent aangemeld als het bedrag op de bovengenoemde rekening staat, op volgorde van 
    binnenkomst.

Als u  onverhoopt niet kunt deelnemen aan de bustocht en er niemand op de wachtlijst staat die uw
plaats in kan nemen, kunnen we niet garanderen dat gehele bedrag wordt teruggestort.

De maandagochtendgroep wandelt iedere week op een andere plek, zoals
Middenduin, Elswout, Koningshof of in de Kennemerduinen. 
Informatie: Ben van Es, tel. 06-13 43 72 72.

De dinsdag-/donderdaggroep loopt in Middenduin. 
Informatie: Els van den Bos, tel. 06-57 56 24 57. 

De start is om 9.30 uur. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie/thee.

dinsdag 21 april - bustocht naar Overloon
We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding, daarom hebben we samen met Oskam Reizen deze bijzondere
tocht naar het Oorlogsmuseum Overloon georganiseerd.

Het motto van het museum is: Oorlog hoort in het museum.

maandag, dinsdag en donderdag - wandelen

iedere maandag en woensdag - koffieochtend



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.

    Trefpunt Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60
        * vrijdag 24 januari
        * vrijdag 28 februari
        * vrijdag 27 maart
    Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1
        * Vrijdag 14 februari
 
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen, tel. 088-23 23 300.  
Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 45,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

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.

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.

belastinginvulhulp
Donateurs van de Seniorenclub Haarlem kunnen weer rekenen op de thuishulp bij het
invullen van de Aangifte Inkomstenbelasting 2019. 

De jaaropgaven van uw pensioen(en) vallen al weer in de brievenbus en binnenkort krijgen velen van
u de uitnodiging  om aangifte te doen over het jaar 2019. Indien u hulp wilt dan dient u zich te
melden bij de invulhulp van vorig jaar.  De campagne begint na 1 maart.
Ons Haarlem Collectief laat niemand in de kou staan en zorgt ervoor dat onze cliënten van vorig jaar
ook dit jaar geholpen worden. Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436  
E-mail: ruud.divendal@planet.nl

rijbewijskeuringen in Haarlem
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs op de volgende locaties:

SportSupport
Gratis Informatiebijeenkomst Cursus Valpreventie 'In Balans' 

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

http://www.regelzorg.nl/
mailto:ruud.divendal@planet.nl
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******************************

45+ Fittest
Bent u of kent u iemand die tussen de 45 en 65 jaar oud is? Wilt u weten hoe fit u bent? Doe de
gratis test. U krijgt een persoonlijk verslag over uw fitheid.
Wanneer: zaterdag 8 februari 2020 tussen 9.00 tot 15.00 uur.
Waar:        Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem
Opgeven:  mail naar Fittesthaarlem-oost@hotmail.com
Na afloop ontvangt u een goodiebag en kunt u kennis maken met het beweegmaatjes project.
 

******************************
Nationale Diabetes Challenge

Vanaf donderdag 16 mei organiseren verschillende zorgverleners uit de regio in samenwerking  met
SportSupport en Dock een 20-weekse wandeltraining. Onder begeleiding van een professionele
wandeltrainer bereiden max 30 deelnemers  zich stapsgewijs voor op de Nationale Diabetes
Challenge in september.
Wie:      inwoners met chronische aandoening: diabetes 1 of 2, prediabeten, COPD, CVRM, DM,      
              obesitas.
Kosten: € 1,50 per wandeling, € 5,00 voor de finale dag. Vol=Vol
Meer informatie: www.nationalediabeteschallenge.nl
Wilt u meedoen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Lucia Grooff:
Lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023-303 72 38. 

Stichting Nabestaandenzorg
Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap
Heeft u onlangs 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 Verder na Verlies (Het
Rondje van…) en ontmoet in een informele en ontspannen sfeer lotgenoten. De inloopochtend is
elke laatste woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur.

Vanaf januari hebben we een nieuwe locatie en heten wij u van harte welkom 
bij 'Jansstraat 33', adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem.

Kijk voor meer informatie op www.stichting-nabestaandenzorg.nl of neem contact op via 
023 - 844 82 01.

verslag 'Tante Toetie vertelt...' + soeprecept
De Seniorenclub heeft samen met het Verhalenhuis op 16 januari deze zeer geslaagde lunchmiddag
georganiseerd. Veel mensen waren aanwezig bij de leuke verhalen van Tante Toetie (het Verhalenhuis
was uitverkocht).
Koffie met spekkoek en in de pauze de 'Indische' soep maakte het tot een compleet Indische
middag. 

Omdat er veel vraag naar was, hierbij het soeprecept (een naam heeft deze soep niet).

Ingrediënten:
  2 liter water
  1 potje kippenbouillon + 2 kipbouillonblokjes
  1 groot blikje tomatenpuree

1 lepel azijn
1mespunt sambal
1 ui

mailto:Fittesthaarlem-oost@hotmail.com
http://www.nationalediabeteschallenge.nl/
mailto:Lgrooff@sportsupport.nl
http://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/


  3 eetlepels appelmoes
  1/2 eetlepel suiker
  3 eetlepels ketjap

1 teen knoflook
1 1/2 lepel maizena, hiermee binden
 

De ui en knoflook even aanbakken.
Potje bouillon, 2 liter water en de blokjes in de pan, daar verder alles bijvoegen.
10 minuten zachtjes doorkoken.
Variatie: prei of lente-ui op het laatst bijvoegen of rijst erbij, let op, koekt snel aan!

Eet smakelijk.

Het maartnummer verschijnt 25 februari.
Kopij uiterlijk 18 februari naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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