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Het bestuur van Seniorenclub Haarlem en de redactie van de
Nieuwsbrief wensen u een heel goed en gezond 2022.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

lockdown
donatie 2022
kerstpakket
20 januari - themalunch
26 januari - jeu de boules
27 januari - museumgroep
28 januari - fietsgroep

29 januari - viering 5-jarig bestaan
filmgroep in januari
6 en 10 februari - cultuurgroep
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen
maandag en woensdag - koffieochtend
Verhalenhuis
vervoer binnen of buiten Haarlem

LOCKDOWN

Het zal niemand ontgaan zijn: Nederland is in lockdown!
Dit betekent dat alleen essentiële winkels open zijn en (para) medische beroepen actief blijven. Het
dringende advies is om maximaal twee personen per dag te ontvangen. Buiten mag je ook slechts met
twee personen samen zijn.
Dit heeft natuurlijk een grote impact op ieders leven en ook op de activiteiten van de Seniorenclub
Haarlem.
 
Tot en met vrijdag 14 januari 2022 liggen al onze activiteiten stil, ook het wandelen en fietsen. De jeu
de boulesspelers zijn al op de hoogte gebracht en de deelnemers aan het cultuuruitje op 13 januari
a.s. krijgen apart bericht.
 
Hoe de wereld er na 14 januari uit ziet kan niemand voorspellen.
We hopen dat door deze strenge maatregelen de verspreiding van het coronavirus een halt wordt
toegeroepen en we na 14 januari weer wat meer kunnen gaan doen.
 
Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen fijne kerstdagen en gaan we samen vol goede hoop
het nieuwe jaar in.
 
Ter illustratie een tekening van Carel van Bruggen. Het verbeeldt een familie in een Fins bos. Het licht
is daar bijzonder in deze tijd van het jaar en volgens Carel past het bij de sfeer waarin wij op dit
moment leven.



De reacties waren hartverwarmend. Hier een bloemlezing:
Hierbij wil ik het bestuur van de Seniorenclub bedanken voor het
leuke en smakelijke kerstkadootje. Voor iedereen mooie Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Dank jullie wel voor het heerlijke krentengebak. We hebben er al
van gesmuld, zo zacht en lekker, het is net cake. Ook het kerstkransje
ziet er smakelijk uit, maar dat bewaren we nog even. Hulde aan de
bezorgers! In dit weer en op de fiets. Chapeau!!!! 
Zeer bedankt voor deze attentie. Nu al voor de 3e keer tijdens
corona.
Wat een verrassing vandaag ontvangen. Heel attent; dank je wel. 

DIERBARE DONATEUR: OP DE DREMPEL VAN 2022 !

Een derde van onze donateurs heeft aangegeven ook in 2022 deel te willen nemen aan onze leuke
activiteiten door de donatie over te maken.

Jij blijft toch ook meedoen? 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 kun 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.

KERSTPAKKET

Half december hebben onze enthousiaste vrijwilligers 260 kerstpakketjes rondgebracht naar de
donateurs. Ook hebben ze aan De Gooth, De Bruijnerie en het Verhalenhuis gedacht.
 
Erin zat een panettone (Italiaans kerstbrood) en een gevulde chocolade kerstkrans.
Onze dank gaat uit naar het Hofje Codde & Van Beresteyn voor hun gulle bijdrage en naar bakker
Port/Vlies in Overveen voor dit lekkers.
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Bedankt voor de leuke, lekkere kerstattentie die bij ons
werd bezorgd. Wij zullen hier smakelijk van genieten en wensen de
Seniorenclub gezellige feestdagen en een gezond, voorspoedig 2022,
hopelijk met minder beperkingen vanaf het 2e kwartaal. 
Reactie vrijwilliger: “Iedereen heeft gezegd dat ik hun waardering
moest overbrengen aan het bestuur en de organisatie. Dus bij deze.”

Mocht je wel donateur zijn maar geen pakketje hebben ontvangen, laat
het dan weten aan het secretariaat.

DONDERDAG 20 JANUARI - THEMALUNCH

Wim van Hooff geeft een geïllustreerde lezing over het Huis Ter Kleef.
 
2016 was het Brederodejaar, nu 6 jaar later, tijd voor het echte verhaal over Huis Ter Kleef, het
woonkasteel van de Heren van Brederode. Misschien is de ruïne van het kasteel Brederode bekender
dan de ruïne van het kasteel Ter Kleef. Maar de historie van Ter Kleef is niet minder aansprekend!
Welke rol speelde het huis ten tijde van het Spaanse Beleg, en waarom werd het tot ruïne. Bovendien
horen we meer over archeologische vondsten op het terrein en de conservering van de ruïne. En
natuurlijk de huidige bestemming, de stadskweektuinen.

Huis ter Kleef, Gravure van J. van der Velde 1628.

Vóór de presentatie wordt u getrakteerd op een heerlijke lunch (broodjes en zelfgemaakte
vegetarische soep), verzorgd door Seniorenclub Haarlem.
Iedereen is welkom, reserveren is noodzakelijk in verband met de inkopen voor de lunch.

Wanneer: donderdag 20 januari van 12.00 - 14.00 uur
Waar:      Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkt gratis
parkeergelegenheid. Met OV neem bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat.
Kosten:    € 7,50 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie over Huis ter Kleef.
Aanmelden vóór 12 januari via de site van het Verhalenhuis: www.verhalenhuishaarlem.nl.
Zoek deze activiteit op en klik hem aan, klik op de knop ‘Reserveren’ en volg de instructie.
Lukt dat niet, dan aanmelden per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (betalen op de dag zelf,
alleen met pin!).

WOENSDAG 26 JANUARI - JEU DE BOULES

Jeu de Boules -  we blijven vooruit kijken, want er komen betere tijden !!
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Het jaar 2022 begint een beetje in mineur, maar we
willen onze donateurs er toch nu al op wijzen dat we in
het voorjaar en de zomer weer lekker buiten zullen
spelen. Het is wel eens goed om daaraan te denken in
deze donkere dagen. 

Maar zelfs nu kunnen we, dankzij de inzet van alle vrijwilligers bij PUK, goed terecht in de hal en
kantine. Door de afstand van 1,5 meter is de capaciteit van de kantine beperkt en daar werken wij als
gasten van PUK natuurlijk soepel aan mee, bijvoorbeeld door de stoelen op hun plaats te laten staan.
Dus laat je niet remmen en kom spelen als – naar we hopen – na 14 januari de lockdown zal zijn
verdwenen.  

De boule moet losjes in de hand liggen.
De boule wordt al liggend in de handpalm door de vingers circa voor de helft
omsloten.
Niet knijpen in de boule.
De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen druk uit op de boule. Bij
voorkeur de duim gewoon laten rusten op het tweede kootje van de
wijsvinger.
De vingers zijn nagenoeg gesloten doch mogen ook iets van elkaar zijn (enkele
millimeters).

Overigens is het ook nuttig voor hen die het spel op een meer speelse wijze beoefenen deze
techniek toe te passen. Een beter resultaat verhoogt het plezier in het spel!

Onze speelmiddagen zijn voor de komende maanden weer vastgelegd, noteer ze vast in de
agenda:  26 januari,  9 en 23 februari,  9 en 23 maart,  6 en 20 april. 

Het Joods Historisch Museum is een fraai en toonaangevend museum,
gevestigd in 4 monumentale synagogen middenin het Joods
Cultureel Kwartier.
Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlandse joodse leven in
al haar facetten, toen en nu door middel van drie vaste opstellingen.
Het museum is gelegen in het hart van de oude jodenbuurt van
Amsterdam aan het Jonas Daniël Meijerplein met de ingang aan de
Nieuwe Amstelstraat 1.

Aan de overkant van het museum staat de majestueuze Portugese Synagoge. Het gebouw wordt nog
altijd gebruikt als gebedshuis.
Het zeventiende-eeuwse interieur wordt 's avonds bij diensten en evenementen door honderden
kaarsen verlicht.
In de bijgebouwen bevinden zich de schatkamers, waar een unieke collectie ceremoniële objecten te
bewonderen is. Ook deze objecten worden tijdens de diensten nog steeds gebruikt.

Hiervandaan lopen we naar het Nationaal Holocaust Namenmonument,
ontworpen door de wereldberoemde architect Daniel Libeskind.

Kom eens kijken op een van de onderstaande woensdagmiddagen. Het is vrije inloop, je kunt als
donateur gewoon af en toe eens een balletje gooien.  Het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een
kop koffie/thee gratis, krijg je de ballen in bruikleen (indien nodig) en een prettig gezelschap dat je
binnen korte tijd de regels van het spel leert. 
 
Bij de vereniging PUK, waar we altijd zo gastvrij worden ontvangen, kun je het spel ook op een
hoogstaand niveau beoefenen. Om aan te geven wat er dan zoal bij komt kijken, onderstaand iets
over hoe de 'boule' in de hand moet worden gehouden:

DONDERDAG 27 JANUARI - MUSEUMGROEP

We  gaan naar het Joods Historisch Museum (JHM), brengen een bezoekje aan de Portugese
Synagoge en gaan naar het Nationaal Holocaust Namenmonument.
Toegang met een Museumkaart is voor alle bezoeken gratis. Een QR code en een mondkapje is
overal verplicht.



Daarna is het tijd om te lunchen en dat doen we bij Eetcafé Blauwbrug aan
het Waterlooplein 403.
Met tram 14 rijden we terug naar het Centraal Station.

We verzamelen in de stationshal om 9.35 uur en vertrekken 9.55 uur.
Met tram 14 gaan we naar het museum. Daar drinken we koffie.

Opgeven per mail: museum@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon: Jacqueline van Laerhoven 
06-384 13 745.

Seniorenclub Haarlem bestaat 18 januari 2022 alweer 5 jaar.
Zoals je weet is 'ontmoeten en verbinden' ons motto.

Daarom willen we op zaterdag 29 januari een gezellige middag organiseren
met een 'oud Hollandse' stamppottenmaaltijd, gemaakt door de
bekende koks die ook de voorgaande jaren de Kerstlunch hebben verzorgd.
De vijf muzikanten van de Spaarne Town Jazz Band zorgen voor de muziek.
Zij spelen op diverse muziekinstrumenten, o.a. sousafoon, banjo, trompet,
trombone en drie verschillende saxofoons. Op deze muziek kan ook
gedanst worden.
 
Je bent welkom in Wijkcentrum de Wereld (de Dock locatie), Laan van Berlijn 1.
De inloop is vanaf 13.00 uur, het eten start om 13.30 uur en we sluiten deze middag af om 16.30 uur.
 
We beginnen met een kopje koffie of thee met iets lekkers.
 

VRIJDAG 28 JANUARI - FIETSGROEP

29 oktober hadden we een extra fietstocht. Met zeven enthousiaste fietsers vertrokken we om 10.00
uur van de Grote Markt. Via de Byzantiumstraat, Reinaldapark en het Liewegje door de polder naar
Stompetoren. Vandaar naar Spaarndam-West waar we de nieuwe wijk bezochten. Prachtig wonen
daar. Door Spaarndam naar de Infoboerderij Zorgvrij voor de koffie. Na wat "gestoei" met de
onhandige picknicktafels fietsten we dwars door het recreatiegebied naar Velsen-Zuid. Via de
Driehuizerkerkweg en Driehuis naar Hoeve Duin en Kruidberg voor een verfrissing. Toen via het
NPZK naar de uitgang aan de Zeeweg en rechtstreeks terug naar Haarlem-C.

De tocht van 5 november is vanwege het slechte fietsweer afgeblazen.

De tocht van 19 november kon wel doorgaan. Met zes fietsers vertrokken we via de Wagen- en
Herenweg naar Heemstede. Via de Dinkel- en Amstellaan naar de Leidsevaartweg en door Leyduin
naar de Vogelenzangseweg. Hier bleek iemand het tempo niet te kunnen bijhouden waarna we
besloten de route in te korten, en koffie te gaan drinken bij de uitspanning Het Pannenland. Verder
door Vogelenzang en Bennebroek naar Heemstede. Hier via een verrassende fietsroute rond de
sportvelden terug naar Haarlem.

Vrijdag 10 december vertrokken we met vijf mensen naar Hoofddorp. Qua weer was het de meest
slechte dag van de week en ik vind het dapper dat er nog mensen mee fietsten.
Helemaal langs de mooie Noord- en Zuidschalkwijkerweg naar het Theehuis bij de Cruquius. Daar
heerlijk opgewarmd en besloten om de tocht in te korten vanwege de miezerige regen.
Tot Hoofddorp waar we het Haarlemmermeersebos kruisten en via de Geniedijk naar Vijfhuizen.
Langs de oostrand van Vijfhuizen en over het MH17-Monument naar de Vijfhuizerdijk. Over de
noodbrug naar de Poelpolder en Haarlem-Oost en via de Zomerkade naar het centrum van
Haarlem.

De volgende fietstocht staat gepland (onder voorbehoud) op vrijdag 28 januari.
Graag van tevoren opgeven dat je meegaat bij Ronald Velden, tel. 06-383 38 224. 
Neem altijd iets te eten en te drinken mee en vergeet je regenkleding niet.
De fietstocht begint om 10.00 uur vanaf de Zonnevechter op de Grote Markt in Haarlem.
Iedereen is zelf verantwoordelijk tijdens de fietstocht. 

ZATERDAG 29 JANUARI - VIERING 5-JARIG BESTAAN SENIORENCLUB
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Het menu:
Voorgerecht: een heldere soep
Hoofdgerecht: stamppot zuurkool, hutspot en boerenkool. Daarbij worst en gehaktbal met een
heerlijke jus.
Dessert: mousse met boerenjongens en een kletskop.
We sluiten af met een kopje koffie of thee
 
Er is ook een vegetarische variant op dit menu.
 
Bij aankomst ontvang je 2 muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.
Het is mogelijk om te pinnen, maar neem wat geld mee wanneer je meer wilt drinken en/of een fooi
wilt geven.
 
Wanneer: zaterdag 29 januari 2022 van 13.00 - 16.30 uur
Waar:      Wijkcentrum de Wereld, Laan van Berlijn 1.
Bus:         lijn 73 halte Londenstraat, lijn 3 halte Braillelaan of lijn 300 halte Amerikaweg.
 
Aanmelden: Nu nog niet, omdat we nog niet weten hoe de regels zijn ivm. corona.
De aanmelding kun je pas doen op vrijdag 21 januari 2022 tussen 9.00 - 18.00 uur bij Paula
Blom, tel. 06 -83 66 58 34.
 
Kosten € 20,00 per persoon.
Je bijdrage na aanmelding overmaken op rekeningnummer: NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'Stampottenmaaltijd' en zet daarbij ook
je naam!
 
De aanmelding is pas definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van
binnenkomst.
Wanneer je na aanmelding onverhoopt niet kunt deelnemen aan deze middag en we geen wachtlijst
hebben, zijn we genoodzaakt om de kosten door te berekenen.

Zondag 6 februari:
Ons plan is een bezoek te brengen aan Huis Van Gijn in Dordrecht.
In dit fraaie patriciërshuis staat de tijd al ruim een eeuw stil. We nemen een
kijkje in het leven van alledag bij een familie op stand.

FILMGROEP IN JANUARI

Het lag in de planning om op donderdag 13 januari naar CinePlus van Kinepolis te gaan om de film
'Eiffel' te zien. Maar corona heeft weer eens roet in het eten gegooid.
Of het mogelijk is om later in januari nog een keer naar de film te gaan weten we nu nog niet, maar
mocht dat lukken, dan hoor je dat alsnog.
 
Leuk om te weten voor de toekomst: je kunt bij CinePlus in Kinepolis in Schalkwijk ook een drie-
sterren kaart aanschaffen voor € 19,50. Dat is voor drie tickets (eenmalig kost € 7,50). En met
dezelfde voorwaarden: vooraf krijg je een gratis kopje thee/koffie met iets lekkers.
(kinepolis.nl/cineplus)
 
Voor een mogelijke 2de film in januari geldt:
Als u zich heeft aangemeld voor de film-mailing hoeft u niets meer te doen en krijgt u automatisch
ongeveer een week van tevoren een mailtje met informatie over de film die we gaan bekijken.
Na afloop van de film kunnen we gezellig in de foyer een drankje nuttigen en napraten.
U kunt online uw ticket boeken of aan de kassa betalen.
Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar wel belangstelling heeft om op de film-mailing lijst te staan,
stuur dan een mailtje naar film@seniorenclubhaarlem.nl.
Mocht u van de mailinglijst verwijderd willen worden, kan dat ook. Laat het even weten via dit e-
mailadres.
 
Met vragen kunt u altijd mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Ben van Es  023-5355825 of  Liohra Meesters 023-751 44 28.

ZONDAG 6 EN DONDERDAG 10 FEBRUARI - CULTUURGROEP

https://kinepolis.nl/cineplus
mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl


We beginnen met een kopje koffie met daar aansluitend een rondleiding van
ongeveer een uur door het huis. Daarna is er mogelijkheid om te lunchen en
zelf nog wat rond te lopen.

We verzamelen om 09.40 uur in de hal van station Haarlem, de trein naar
Dordrecht vertrekt om 09.51 uur van spoor 6, we zijn dan om 11.06 uur in

Dordrecht. Vanaf het station is het nog ongeveer 15 minuten lopen naar het Huis Van Gijn.

Nodig zijn een QRcode en identiteitsbewijs.
Bezoek gratis met museumjaarkaart, anders € 12,50. De rondleiding kost € 85,00, dus p.p afhankelijk
van het aantal deelnemers (max 15). Betaling overmaken, na aanmelding en wanneer bekend is of het
door kan gaan en hoeveel personen deelnemen, op rekening NL 93 SNSB 094 645 71 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van cultuur en je naam.

Koffie en eventuele lunch kunnen apart afgerekend worden.

Aanmelden tot 15 januari 2022 , het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch na 18 uur bij Francis Ludding 023-5420211 of Joke Opdam 023-5767863.

Donderdag 10 februari:
This is Holland, een toeristische attractie met panoramavliegsimulator
in Amsterdam, een unieke belevenis. Deze bestaat uit vier onderdelen met
als hoogtepunt de 5D Flight Experience van 9 minuten.
In de eerste twee delen nemen we je mee in de ontstaansgeschiedenis van
Nederland, het gevecht tegen het water en wordt de vliegroute
doorgenomen. Hangend in een reusachtig bolvormig scherm, laten
adembenemende filmbeelden Nederland vanuit de lucht zien. Speciale
effecten -zoals wind, nevel en geur- prikkelen je zintuigen waardoor het lijkt
alsof je echt vliegt. Als laatste onderdeel kun je in de Holland Lounge zien

hoe alles gemaakt is en informatie vinden over de 22 locaties die je gezien hebt tijdens de vlucht. 
NB: personen met hartproblemen mogen niet plaatsnemen in de Flight Experience.

We verzamelen om 09.25 uur in de hal van het station, de trein naar Amsterdam vertrekt om 09.40
uur vanaf perron 3. Vanuit station Amsterdam-Centraal varen we met de gratis pont het IJ over,
daarna nog ongeveer 10 minuten lopen naar de locatie.
Om 10.15 uur starten we met koffie en gebak, om 11.00 uur start The Experience, deze duurt tot
12.00 uur. Hierna kun je nog wat rondkijken op eigen gelegenheid of de pont terug nemen en in
Amsterdam lunchen.

Aanmelden het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch bij Ella Mandaat
023-891 31 94 of Joke Opdam 023-576 78 63. 

De kosten zijn € 20,00. Graag overmaken, na aanmelding en wanneer bekend is of het door kan gaan,
op rekening NL 93 SNSB 094 645 71 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.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

Vanwege de lockdown wordt i.i.g. t/m 14 januari niet gewandeld.

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in Overveen op
vier verschillende locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak.
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).
De wandelclubs  beginnen allemaal om 9.30 uur, we lopen ongeveer een uur en gaan daarna een
kopje koffie/thee drinken.
Er is een App groep, zodat je nooit alleen staat te wachten.
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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.

vrijdag 21 januari  19.30 uur (vroegere aanvangstijd ivm lengte film)  € 7,50 
film: The Curious Case of Benjamin Button  
Een liefdesgeschiedenis en fantasierijk levensverhaal
Het boeiende en hartverscheurende verhaal draait om Benjamin Button (Brad Pitt).
Een bijzonder persoon die naarmate hij ouder wordt ook jonger wordt. Als oude man
geboren en met het vooruitzicht dat hij als baby sterft. 
Hij wordt door zijn vader achtergelaten bij het bejaardentehuis van de zachtaardige
Queenie (Taraji P. Henson). Naarmate hij jonger wordt kan hij steeds meer van het

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

Vanwege de lockdown i.i.g. t/m 14 januari geen 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

donderdag 20 januari  12-14 uur  €  7,50
lunch en lezing: Huis ter Kleef (zie hierboven)



leven genieten. Maar zijn liefde voor Daisy (Cate Blanchett) is zowel een geschenk als een vloek. Niet
alleen wegens het feit dat de professionele danseres haar eigen leven leidt, maar ook omdat zij in
tegenstelling tot Benjamin ouder wordt terwijl Benjamin jonger wordt. 
De eigenaardige, maar sympathieke Benjamin neemt het leven zoals het komt. Maar door zijn
aandoening komt hij ook voor moeilijke uitdagingen te staan. Het is betoverend om te zien hoe hij de
situatie accepteert, maar ook de forse tegenslagen incasseert.

woensdag 26 januari   20.00 uur   € 10,--
kunst/lezing: De Gouden Koets nader belicht 
T/m 27 februari 2022 is in Museum Amsterdam een meerstemmige
tentoonstelling over en mét de Gouden Koets te zien. 
Maya Mutlu geeft u een verdiepende lezing over deze tentoonstelling. In
deze expositie reflecteren zestien kunstenaars uit verschillende
generaties en met diverse culturele achtergronden op de Gouden Koets.
De Gouden Koets is ook middelpunt. Ooit een geschenk van het volk
aan de toen achttienjarige Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898, en nu vooral beladen erfgoed door
de zijpanelen. Ooit het symbool van welvaart, de trots van de Nederlanden, nu onderdeel van een
actueel debat. Moet de Gouden Koets voor altijd een museumstuk blijven?

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

Zoekt u vervoer binnen of buiten Haarlem en heeft u geen mogelijkheid dit zelf
te organiseren?

Bel de Vrijwillige Vervoersdienst Haarlem: 023- 543 60 15.
Spreek uw naam en telefoonnummer in op de voicemail, dan wordt u dezelfde werkdag of de
eerstvolgende werkdag teruggebeld.
U kunt ook een mail sturen naar vvh@dock.nl.

Hoe werkt het vervoer met de VVH?
U betaalt contant aan de chauffeur: eenmalig € 3,50 voorrijkosten + € 0,35 per km + eventuele
parkeerkosten.
Moet uw rollator of opvouwbare rolstoel mee? Geef dit door bij het bespreken van de rit.
Ivm het coronavirus draagt u net als de chauffeur een mondkapje.

Ligt uw bestemming binnen het stadsdeel waar u woont?
Bel dan de ZoefZoef: 023-543 60 46.
De elektrische ZoefZoef rijdt korte ritten binnen de wijk. U betaalt € 1,50 per rit.
Meer informatie op zoefzoefhaarlem.nl.

Wegens vakantie worden vervoersvragen vanaf 10 januari weer opgepakt.

Meerdere vervoersmogelijkheden in Noord-Holland kunt u vinden op de nieuwe
website ikwilvervoer.nl.

Het volgende nummer verschijnt 25 januari.
Kopij uiterlijk 18 januari naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
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