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NIEUWE SPELREGELS ROND AANMELDEN EN BETALEN

Om ons heen verandert de wereld. Denk vooral aan corona-maatregelen, maxima per groep, tijdslot
musea, vooraf reserveren en betalen enz. Het gebeurt met regelmaat dat iemand die zich opgegeven
heeft toch niet komt. De vrijwilliger blijft dan met al betaalde tickets zitten. Op jaarbasis heeft de
Seniorenclub Haarlem dan een verlies van ruim € 150,00.
 
Daarom vanaf januari nieuwe spelregels voor museumbezoek en
stadswandeling:
Geef je op en betaal binnen een week na het verschijnen van de nieuwsbrief, dus voor de derde van
de maand.
Mocht je onverhoopt toch niet meekunnen dan mag je een vervanger (ook een donateur) sturen.
Laat de coördinator wel weten van de wijziging.
Heb je geen vervanger, dan krijg je alleen je geld terug indien we iemand op de wachtlijst hebben
staan die jouw plaats inneemt.

DIERBARE DONATEUR: 2022 KOMT ERAAN !

Als je mee wilt blijven doen aan onze leuke activiteiten, maak dan voor 15-01-2022  jouw donatie
voor 2022 over. Hoe doet je 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 jouw bijdrage over
op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding
van jouw naam en 'donatie 2022'.
 
Voor meer informatie kunt je terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem 
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 - 526 08 50 
 
Wil je geen donateur meer zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand adres.
Jouw gegevens worden dan met ingang van het volgende kalenderjaar verwijderd.

DONDERDAG 2 DECEMBER - FILMGROEP

Binnenkort hopen we ėén of twee vaste dagen per maand naar de film te kunnen. Het liefst een
dinsdag en een donderdag. Dit wordt waarschijnlijk mogelijk omdat Pathé  weer overweegt de 50+
bioscoop in Haarlem te beginnen.
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Op donderdag 2 december om 14.00 uur draait Supernova in Kineopolis
(zaal 2).
Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die in
Supernova samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun
handen glijdt. Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet perfect de juiste
toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samen komen.
Sam en Tusker zijn al 20 jaar samen en trekken in een camper door Engeland.
Ze bezoeken familie, vrienden en plaatsen uit hun verleden, maar het is geen
gewone vakantie. Deze tijd die ze samen hebben, is het belangrijkste in hun
leven geworden. Tusker’s dementie is de laatste jaren erger geworden en de
reis door het verleden moet ruimte maken voor een onzekere toekomst.
Geheimen worden onthuld, plannen vallen in duigen en hun liefde biedt geen
vanzelfsprekende oplossing meer. Ze moeten zich afvragen wat het betekent
lief te hebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte. 'Colin Firth and Stanley Tucci gently smash
your heart to smithereens' schreef Variety na de première van Supernova op het festival van San
Sebastián. De film zit de acteurs op de huid en laat je deel uitmaken van het leven van Sam en Tusker.
Oprecht, herkenbaar en hartverwarmend.

LET OP: Je hebt een QR code nodig om naar de bioscoop te kunnen.
Met vragen kun je altijd mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Ben van Es  023-535 58 25
of  Liohra Meesters 023-751 44 28 

Jeu de Boules, een activiteit ook in december!
 
Deze inloop activiteit is pure ontspanning. Meestal zijn er zo’n 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 de goed verwarmde
hal van onze gastheer – de Petanque Union Kennemerland (PUK).
De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee. In de pauze
of na afloop zijn de drankjes voor eigen rekening.  

Toegang met een geldig CTB (Corona toegang Bewijs) zoals de QR code op je
mobiele telefoon. Neem ook altijd een legitimatie mee. 
 
Gespeeld wordt op de woensdagmiddag om de 14 dagen. We verzamelen
vanaf 13:30 uur in de kantine. We spelen tot ca. 16:00 uur. De pauze is
omstreeks 15.00 uur. 

Het adres van de PUK is aan de Vlietweg 2, Haarlem Noord, schuin achter
het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds.  

De speeldagen in december zijn woensdag 8 en 22.

Informatie: Ruud Divendal 06-531 60 436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl

Kineopolis in Schalkwijk heeft al zoiets, genaamd CinePlus. Kosten € 7.50. Vooraf krijg je een gratis
kopje thee/koffie met iets lekkers.

Locatie: Kineopolis, Californiëplein 1, 2037AL Haarlem
Te bereiken met elke bus die naar Schalkwijk winkelcentrum gaat. 
(www.kinepolis.nl/cineplus) 

Laten we elkaar in de foyer ontmoeten om 13.30 uur voor het gratis drankje en lekkers.
Na afloop vinden we een plekje om na te praten.
 

WOENSDAG 8 EN 22 DECEMBER - JEU DE BOULES

VRIJDAG 10 EN 24 DECEMBER - FIETSGROEP
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De volgende fietstochten staan gepland voor 10
december en 24 december.
We hebben graag dat je van tevoren aangeeft dat je meegaat.
Voordeel hiervan is, dat als het op het laatste moment niet door
kan gaan, je afgebeld wordt.
Kun je zelf niet mee en je hebt je opgegeven, bel dan af bij: Ronald
Velden, tel. 06-383 38 224. 
Neem altijd iets te eten en te drinken mee. Vergeet ook de
regenkleding niet.
De fietstocht begint op de geplande datum om 10.00 uur vanaf de
Zonnevechter op de Grote Markt in Haarlem. 
Iedereen is zelf verantwoordelijk tijdens de fietstocht.

Bij het aanmelden voor de Kerstlunch, is goed te merken dat er meer
donateurs zijn bij de Seniorenclub.
Vanaf 08.00 uur heeft de telefoon niet stil gestaan en was het maximale
aantal van 80 deelnemers snel bereikt. 

Wanneer je je hebt aangemeld, dan graag € 22,50 overmaken
op rekening nr. NL 93 SNSB 0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem, onder
vermelding van ‘Kerstlunch’ alsmede de naam waarmee je bent aangemeld.
De aanmelding is pas definitief wanneer het bedrag op de rekening staat.

Woensdag 15 december ontvangen we je graag in Wijkcentrum 'De Wereld', Laan van Berlijn 1.
De inloop is vanaf 11.00 uur.
We sluiten af om 14.30 uur.

Bereikbaar met buslijn 73 halte Londenstraat, buslijn 3 halte Braillelaan of buslijn 300 halte
Amerikaweg.

Vandaag gaan we naar de Broedmachine in Beverwijk. Dit is een plek
waar creatieve en startende ondernemers terecht kunnen. De basisprincipes
zijn circulariteit, hergebruik van restmaterialen en samenwerking.
 
We gaan hier Koffiebranderij 'Gebrand op Smaak' bezoeken.
De koffiebranderij betrekt zijn koffiebonen van kleine boeren, o.a. in Peru.

 
We verzamelen om 9.20 uur in de hal van station Haarlem, de trein naar Beverwijk vertrekt om 9.31
uur. Vanuit Station Beverwijk is het nog ongeveer 15 minuten lopen naar de Broedmachine.
We worden daar ontvangen met koffie, waarna een uitleg en een rondleiding plaats zal vinden.
Er wordt afgesloten met een andere smaak koffie.
Dit duurt ongeveer anderhalf uur.
 
Hierna kun je nog wat rondkijken in de shop en is er de mogelijkheid  te lunchen in 'Podiumcafé
Toos'. Dit graag bij je aanmelding doorgeven. Er kan apart afgerekend worden.
 
Aanmelden voor 6 december, het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch na 18 uur bij Joke 023-576 78 63 of Ella 023- 891 31 94.
Er is plaats voor 10 personen, binnen een week na aanmelddatum krijg je bericht of je mee kunt.
Hierna kun je de kosten van € 15,-- overmaken op rekening NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur' en je naam. Deelname wordt
pas definitief als de betaling op de rekening staat.

WOENSDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH

DONDERDAG 13 JANUARI 2022 - NIEUW: CULTUURGROEP

GEEN STADSWANDELINGEN

Zoals gebruikelijk organiseren we in de maanden december, januari en februari geen
stadswandelingen.
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Sportcafé De Bruijnerie is te bereiken:
Met de bus: lijn 3 en 73  halte Minahassastraat hoek Rijksstraatweg. Bij de
Dekamarkt naar de Planetenlaan. Voor het zwembad De Planeet rechtsaf de
Piet Voskuilenstraat in.
Met de auto: er is een ruime parkeerplaats.
Voor de fiets zijn er voldoende fietsenrekken (binnen het sportpark).

Iedere woensdag van 10.30 - 11.30 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.
 
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.

En jammer genoeg kon vanwege de coronamaatregelen ook de wandeling door Zandvoort niet
doorgaan.
We hopen maar dat in maart 2022 alle ellende weer achter de rug zal zijn.

GEEN MUSEUMBEZOEK

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar geen museumbezoek in de drukke decembermaand. 
We wensen iedereen fijne feestdagen en gaan in 2022 weer mooie exposities zoeken.

Met vriendelijke groet.
Francis, Jacqueline en Marius

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in Overveen op
vier verschillende locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak. Voor we weer
naar huis gaan, drinken we altijd samen koffie.
Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met 
Ben van Es, 06-134 37 272 (maandag)
of Paula Blom, 06-120 57 118 (dinsdag/donderdag).

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandagochtend bent u van 11 - 12 uur welkom bij Sportcafé De Bruijnerie op het
sportcomplex Ruud van der Geest. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te
ontvangen.
Locatie: Piet Voskuilenstraat 1.

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

INFORMATIE VAN DERDEN



woensdag 1 december   20.00 uur   € 10,--
kunst/lezing: Romanovs in de ban van de ridders 
Over fascinatie voor de Middeleeuwen.
Komend seizoen geeft kunsthistorica Maya Mutlu bijna maandelijks een
interactieve lezing over interessante tentoonstellingen die nu te zien zijn
in Haarlem, Amsterdam of Leiden. Een verrijking of inleiding voor wie de
tentoonstelling nog wil gaan bekijken, een verdieping voor als u al
geweest bent.

donderdag 2 december  20.00 uur   € 7,50
spiritualiteit: Tips om zelf een vingerlabyrint te maken
Het is niet altijd mogelijk een labyrint te lopen.
Als je toch met een labyrint wilt werken, dan is een vingerlabyrint een goed
alternatief.

vrijdag 3 december   19.30 uur   € 7,50
film: The Discovery of Heaven
'The Discovery of Heaven' is de succesvolle Engelstalige verfilming van het boek
'De ontdekking van de hemel' van Harry Mulisch, met ondermeer rollen van
  Jeroen Krabbé.

wij van de kerstkaarten die wij ieder jaar verzenden en
ontvangen. In deze lezing laat Kunsthistoricus Michiel Kersten
aan de hand van voorbeelden uit zeven eeuwen
kunstgeschiedenis zien hoe traditie de verbeelding van het
verhaal bepaalde. Maar er zijn kunstenaars die heel bewust van
de traditie afweken en er een eigen interpretatie aan gaven
zoals Rembrandt en Jan Steen. Bij Jan Steen wordt het verhaal
van de aanbidding door de herders wel heel levendig en alledaags verbeeld: een boerin
biedt Jozef een schaal eieren aan terwijl een andere boer met een haan in de armen
over de kribbe leunt. Een andere herder heeft zijn doedelzak gepakt en speelt er ter
verhoging van de feestvreugde een vrolijk deuntje op. Een groot feest... 

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-247 57 628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

donderdag 16 december   14.30 en 20.00 uur   € 10,-- incl. warm welkom kerstdrankje
kunst/lezing: De ster achterna… Het kerstverhaal in de Europese kunst -
Michiel Kersten
De verbeelding van de geboorte van Christus en de daarbij behorende aanbidding van
herders en de koningen behoort tot de meest geliefde onderwerpen in de westerse
kunst. Vooral in de prent- en schilderkunst zijn er ontelbare vervaardigd tussen 1000 en
1700. Vele beroemde voorbeelden kennen
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Zo ziet het er ongeveer uit in de straten om mij heen. Straten die
namen hebben van Haarlemse schilders die al honderden jaren dood
zijn.

Een paar dagen geleden fietste ik door de Wouwermanstraat. Een
naam die niet meteen een schilderij bij mij oproept zoals bij Frans Hals
en Saenredam wel het geval is. Maar toch gaat er bij Wouwerman altijd
een belletje rinkelen en dat is de schuld van mijn vader. Hij maakt een
enkele keer de volgende woordspeling die mij altijd bijgebleven is: Als
zij wou, wou er man niet. Waar hij dat vandaan had? Geen idee.

Carel van Bruggen

Naschrift redactie:
Philips Wouwerman (gedoopt Haarlem, 24 mei 1619 - overleden Haarlem, 19
mei 1668) was een Nederlands schilder en tekenaar. Hij schilderde
voornamelijk paarden en slagvelden. Zijn werk vertoont veel dynamiek en
dramatiek en is gemakkelijk te herkennen: een wit paard is een van zijn
handelsmerken (bron: Wikipedia).

De feestmaand komt er weer aan. Voor velen een periode waarin de ander nog meer gemist wordt.
Daarnaast vragen de corona maatregelen weer van ons om afstand te bewaren. Terwijl nabijheid na
het verlies van een partner zo gewenst is. De buurvrouw die geregeld een kopje koffie komt drinken,
familie die even aankomt. Mensen die anders een schouder of een arm bieden moeten nu ongewild
afstand houden.

Hoe fijn is het om dan een steuntje in de rug te ontvangen in de vorm van een boeket bloemen. Te
ervaren dat je er niet alleen voor staat en te weten dat je ergens je vragen kan stellen.
Kent u iemand die u een steuntje in de rug wilt geven? Vraag dan het gratis boeket aan en laat weten
dat u aan hem of haar denkt. 

www.stichting-nabestaandenzorg.nl/Hoe-nu-verder/Bloemen-na-partnerverlies

VERHAAL

Het novembernummer verschijnt 26 december.
Kopij uiterlijk 18 december naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
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