
Wel Lustrumviering
Op 18-01-2022 bestaan we vijf jaar! Ons eerste lustrum willen we graag met jou
vieren. We denken dan aan een warme lunch met een lekker drankje, levende
muziek en de mogelijkheid om te dansen.

Hiervoor hebben we zaterdag 29 januari 2022 gereserveerd bij
wijkcentrum De Wereld in Schalkwijk. Inloop is vanaf 11:00 uur.
In de nieuwsbrief van januari 2022 laten we weten of dit evenement kan
doorgaan, hoe je je hiervoor kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

De verscherpte corona-regels beperken het aantal aanwezigen in de PUK
accommodatie.
Dit betekent dat wij slechts 4 banen ter beschikking hebben (max. 16 personen) op
woensdag 8 en woensdag 22 december.

Als compensatie gaan we, zolang deze verscherpte regels van kracht zijn, ook
spelen op de donderdagmiddag van 9 en 23 december.
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GEEN KERSTLUNCH; WEL LUSTRUMVIERING !

Vanaf zondag 28 november jl. zijn er strengere corona-maatregelen ingegaan. Dit betekent o.a. een
avond lockdown (vanaf 17:00 uur is bijna alles dicht), anderhalve meter afstand houden (beperkt
aantal bezoekers bij evenementen) en eenmaal per dag maximaal vier gasten thuis ontvangen.
 
Geen Kerstlunch
Helaas kan hierdoor de kerstlunch op woensdag 15 december a.s. bij wijkcentrum De Wereld in
Schalkwijk niet doorgaan. Degene die al betaald hebben krijgen deze maand hun geld teruggestort.
 

 * * * * *
Als bestuur zitten we natuurlijk niet bij de pakken neer. Wat nu niet kan, kan later vast wel in een
andere vorm. We gaan er maar vanuit dat de corona-maatregelen ook weer minder beperkend zullen
worden. 

* * * * *

WAT KAN ER WEL IN DECEMBER

Activiteiten die wel doorgaan:
Wandelen op maandag van 09:30 -10:30 uur:  informatie bij Ben van Es, 06 - 134 37 272
Wandelen op dinsdag en donderdag van 09:30 - 10:30 uur: informatie bij Paula Blom,

     06 - 120 57 118
Koffie drinken op maandag van 11:00 - 12:00 uur bij Sportcafé De Bruijnerie, Piet Voskuilenstraat,
Haarlem-Noord 
Koffiedrinken op woensdag van 10:30 - 11:30 uur bij Café De Gooth, Botermarkt, Haarlem-C
Fietsen op 10 en 24 december om 10:00 uur vanaf de Grote Markt: aanmelden bij Ronald Velden,
06 - 383 38 224
Jeu de boules: aangepast programma!

WIJZIGING IN HET JEU DE BOULES PROGRAMMA IN DECEMBER



Op die middagen is ook de bezetting van de kantine en de bar volledig aanwezig. Op woensdag
8 en donderdag 9 december wordt er na afloop getrakteerd op een bittergarnituur.
 
Om teleurstelling te voorkomen moet je je aanmelden bij Ruud Divendal (06 - 531 60 436
van 09:00 - 13:00 uur) en aangeven op welke middag je wilt komen

VERRASSING

Vorig jaar heeft de Seniorenclub Haarlem haar donateurs verrast met een kerstpakket, rondgebracht
door onze enthousiaste vrijwilligers. We hebben toen flink uitgepakt omdat al onze activiteiten
stillagen en we iedereen een hart onder de riem wilden steken. Hiervoor hebben we veel
hartverwarmende en dankbare reacties ontvangen.

Dit jaar doen we het daarom weer, alleen nu wat bescheidener!  
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