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DIERBARE DONATEUR: 2023 KOMT ERAAN !

In 2023 gaan we verder met het organiseren van onze activiteiten op het gebied van ontmoeten,
sociaal-culturele uitstapjes, leven-lang-leren en bewegen. Ook organiseren we een lenteborrel, twee
busreizen, een zomer-BBQ, vieren we de Internationale Ouderendag en houden we een kerstlunch.
Helaas wordt het leven duurder, ook voor ons. We hebben daarom besloten om na vijf jaar de
donatie te verhogen naar minimaal € 27,50 per persoon per kalenderjaar.

Als je mee wilt blijven doen aan onze leuke activiteiten, maak dan voor 15-01-
2023  jouw donatie voor 2023 over. 
Hoe doe je dat?
Maak je bijdrage over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem onder vermelding van jouw naam en 'donatie 2023'.

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023-5260850.

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.

HERHALING BESTUURSMEDEDELING

Bij veel van onze activiteiten gaan we onderweg koffie drinken of eten. We merken steeds
vaker dat in de horeca de komst van een groep lastig is. We zullen hier begrip en
geduld voor moeten hebben, want de medewerkers doen hun best. Ook afrekenen is vaak een
probleem, zeker als we dat per persoon willen doen. Het restaurant wil vaak betaling per tafel en zij
bepalen hoe het gaat. Om dit voor iedereen makkelijker te maken is het handig om gepast geld bij
je te hebben, vooral muntjes. Je kunt dan onderling verrekenen.
Als iedereen een beetje meewerkt, dan komen we er wel uit

VRIJDAG 28 OKTOBER, 11 EN 25 NOVEMBER - FIETSGROEP

De volgende fietsdata zijn 28 oktober, 11 en 25 november.
Opgeven (verplicht) voor de tochten kan alleen de woensdag vooraf aan de tocht tussen 19.00 uur
en 22.00 uur telefonisch bij Ronald Velden, tel. 06-38338224.
Maximale aantal incl. begeleiding 12 mensen.



14 oktober met elf personen naar Hoofddorp. Het was miezerig weer en toch een
grote opkomst. Via de Amsterdamse buurt en de Poelpolder naar Vijfhuizen. Door de
Groene Weelde en het Haarlemmermeerse bos naar het centrum van Hoofddorp,
waar we een heel gezellige koffietent vonden. Helaas ging het harder regenen en we
besloten om niet via Bennebroek, maar via de Geniedijk terug te keren naar Haarlem.

dinsdag 8 november 13.30-16.00 uur: EL BUEN PATRÓN

Fijn-venijnige komedie over de zelfingenomen Julio Blanco, de ‘goede baas’ uit
de titel, die in de week voor een belangrijke inspectie van zijn fabriek wanhopig
probeert zijn werknemers gelukkig te houden. Wat gierend uit de bocht vliegt
wanneer een zojuist ontslagen arbeider een eenmansprotest begint, zijn
belangrijkste voorman onder de  maat presteert vanwege een falend huwelijk,
en Blanco zelf een affaire begint met de nieuwe stagiaire.
Javier Bardem is in grootse vorm als de charmante schurk Blanco, en de film -
die kluchtig begint, maar steeds venijniger wordt - was in 2022 de grote winnaar
bij de Goya’s (de Spaanse Oscars), waar de film zes van de maar liefst twintig

nominaties verzilverde.
Komedie van Fernando León de Aranoa. Met o.a. Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar
de la Fuente en Sonia Almarcha.

50plus-film in Pathé Haarlem, Zijlvest 41-43, 2011VB
Prijs van een kaartje, inclusief drankje en versnapering, is € 8,50.
Het drankje en versnapering is voor in de pauze.
De gastvrouw is in de foyer aanwezig tot vlak voor het begin van de film. En voor wie het gezellig
vindt is er de mogelijkheid om na afloop na te praten en een drankje te drinken.

Het programma voor de vrijdagfilm wordt pas op maandag in de vierde week bekend. Donateurs
die zijn aangemeld voor de film mailinglijst ontvangen uiterlijk dinsdagochtend in de vierde week een
mail over de film die we die vrijdag gaan bezoeken. 
Aanmelden voor de vrijdagfilm is verplicht.
Je wordt verzocht je aan te melden via film@seniorenclubhaarlem.nl of op donderdag tussen 18.00-
22.00 uur te bellen naar Mary Sieverding 06-24195658. 
Donateurs die zich in het verleden hebben aangemeld voor de film mailinglijst hoeven dit niet
opnieuw te doen. In geval je geen belangstelling meer hebt, laat het ons weten. Heb je belangstelling
voor filmbezoek en sta je nog niet op deze lijst, stuur ons dan een mailtje via
film@seniorenclubhaarlem.nl of bel naar Liohra Meesters 023-7514428.

Met vragen kun je mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Mary Sieverding 06-24195658 of Liohra Meesters 023-7514428.

Ter herinnering
Op 10 november gaan we naar Paviljoen Welgelegen in
Haarlem. 
Het bestuur van de provincie Noord-Holland werkt sinds 1930 vanuit het
provinciehuis Paviljoen Welgelegen. Dit monumentale pand werd aan het
eind van de 18e eeuw gebouwd door Henry Hope, een Amsterdamse
bankier, mede bedoeld om zijn kunstverzameling onder te brengen.

We verzamelen om 10.15 uur voor de ingang van het Paviljoen, Dreef 3, Haarlem.
Om 10.30 uur worden we ontvangen door de rondleider met een kopje koffie of thee. Na een korte
inleiding gaan we een aantal gerenoveerde vertrekken bekijken.
De rondleiding duurt tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Na de rondleiding gaan we lunchen. 17 personen hebben aangegeven mee te gaan lunchen.
Je kunt je niet meer aanmelden voor deze rondleiding.

23 september fietsten we met acht personen via de Amsterdamse buurt, Parkwijk en de
Zuiderpolder naar Haarlemmerliede. Door de polder en via Spaarndam naar boerderij Zorgvrij voor
de koffiestop. Daarna terug via een mooie route naar het centrum van Haarlem.

DINSDAG 8 EN VRIJDAG 25 NOVEMBER - FILM

DONDERDAG 10 NOVEMBER - CULTUUR
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Deze inloop activiteit van de Seniorenclub is pure ontspanning. Meestal zijn er zo’n
24-28 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 dan spelen we binnen.
Maar soms is het weer zo “zomers” dat we misschien nog wel eens buiten kunnen spelen!

De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee. In de pauze of na afloop zijn de
drankjes voor eigen rekening.  Gespeeld wordt op twee woensdagmiddagen in de maand vanaf 13:30
uur (verzamelen in de kantine) tot ca. 16:00 uur. We zijn dan te gast in het Jeu de Boules centrum van
PUK in Haarlem Noord achter het Spaarne Gasthuis Noord, navigatieadres Vlietweg 2.
In de maand november ontmoeten we elkaar op de 9e en de 23e. Noteer dat in je agenda!!
Informatie: Ruud Divendal 06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl

Deze laatste wandeling van het jaar gaan we het Rozenprieel in
Haarlem ontdekken. Deze buurt is deels heel bekend, maar er zijn ook
straten waar je nooit komt.
 
We verzamelen om 10.00 uur bij het bakkertje op de hoek van de Gedempte
Oude Gracht en de Kleine Houtstraat, waar ze heerlijke koffie hebben en van
alles erbij om te snoepen.
Om 11.00 uur start de wandeling.
De kosten voor de gids zijn € 4,--. Graag contant betalen.

 
Aanmelden vóór 9 november via stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby tel. 023-5276336.
Er kunnen 15 mensen mee.

We gaan op donderdag 24 november naar de Nieuwe Kerk in
Amsterdam, waar een tentoonstelling is over koningin Juliana.
 
Bewonder de koninklijke wereld van koningin Juliana en ontdek meer over
haar bijzondere koningschap in de tentoonstelling De Eeuw van Juliana,
een koningin en haar idealen. Een koninklijke tentoonstelling die je
meeneemt in het leven van deze geliefde vorstin. Ook wel bekend als de
'vorstin naast de rode loper', want zij was eigenzinnig, modern en wars van
protocol.
 
Haar leven, persoonlijkheid en idealen worden gespiegeld aan deze bijzondere eeuw. Aan de hand van
meer dan 400 objecten leer je de vorstin en de veelbewogen eeuw kennen. Bewonder bijvoorbeeld

WOENSDAG 9 EN 23 NOVEMBER - JEU DE BOULES

Jeu de Boules, in het najaar en de winter wordt je er vrolijk van!

WOENSDAG 16 NOVEMBER - STADSWANDELING

DONDERDAG 17 NOVEMBER - EETGROEP

Voor donderdag 17 november hebben wij weer een restaurant gevonden om samen uit eten te
gaan, t.w. Grand café Valerius, Valeriuslaan 86, 1985 EX Driehuis.
Je kunt kiezen uit drie voor- en drie hoofdgerechten. Iedereen kan zelf afrekenen.
 
Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen. De inloop is om 18.00 uur.
Het restaurant is bereikbaar per bus lijn 3, uitstappen Van den Vondellaan, Driehuis.
 
Opgeven bij Anja en Johan Vooren, tel. 06-53303131

DONDERDAG 24 NOVEMBER - MUSEUMBEZOEK
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de beroemde Kronings calèche, de koningsblauwe inhuldigingsjapon of waan je in een glamorous
staatsbanket met een compleet gedekte dinertafel.
 
We verzamelen om 9.50 uur in de hal van station Haarlem. Bij aankomst in Amsterdam lopen wij
naar Restaurant de Roode Leeuw, waar we de koffie gebruiken. Daarna gaan we naar de Nieuwe
Kerk. Toegankelijk met Museumkaart en een toeslag van € 2,50. Rond 14.00 uur worden we
verwacht bij de Roode Leeuw voor de lunch. Tafels voor 4 personen en afzonderlijk afrekenen.
 
Aanmelden via: museum@seniorenclubhaarlem.nl
of telefonisch bij Francis Ludding, na 18.00 uur op tel. 06-15833788.

Haarlem op film - Erik Willems

Haarlem was in de vorige eeuw de filmstad van Nederland, een soort
Hollywood aan het Spaarne. Er is dan ook ongelooflijk veel gefilmd in
en rond de stad, maar er is nog nooit een poging gedaan om met al
die filmschatten op zoek te gaan naar wat Haarlem tot Haarlem
maakt.
'Haarlem op Film' wordt een spannende zoektocht naar de ziel van de
stad, met materiaal uit een hele eeuw, aangevuld ook met wat
Haarlemmers zelf gefilmd hebben in die honderd jaar.

Op 24 november a.s. om 14:00 en om 20:00 uur wordt deze film voor de derde keer
vertoond. Wees er snel bij want de kaartjes zijn zo uitverkocht. Bij deze extra voorstelling wordt
geen lunch geserveerd.

Wanneer: donderdag 24 november om 14.00  en om 20:00 uur
Waar: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkt gratis parkeer-
gelegenheid. Met OV neem bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat.
Kosten: € 7,50 voor de film
Aanmelden: z.s.m. 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!).

Sommige onderwerpen tijdens de themalunch zijn zo populair, dat ze snel uitverkocht zijn. Vanaf zes
weken van tevoren zijn kaartjes te bestellen via het Verhalenhuis.

Hierbij het programma t/m mei 2023.
17-11-2022 Haarlem op film (uitverkocht). Extra voorstelling 24-11-2022 om 14:00 en 20:00 uur
19-01-2023 Presentatie door lifecoach Thea Elling: Niets leuker dan oud zijn!
16-02-2023 Lezing door Paul Dolk (onze donateur): Het oneindige heelal, over sterren en planeten
16-03-2023 NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)
20-04-2023 Lezing door het Vogelhospitaal: Tuinvogels
18-05-2023 Wordt nog ingevuld met iets creatiefs of muzikaals

Op donderdag 15 december organiseren we ook dit jaar
weer een gezellige kerstlunch.

We zijn te gast in een mooi versierde zaal van het Jeu de Boules
centrum van PUK in Haarlem Noord. We worden verwend door
dezelfde koks die vóór 2020 ook altijd de kerstlunch verzorgden.

De vijf muzikanten van de SpaarneTown Jazz Band spelen op diverse muziekinstrumenten, o.a.
sousafoon, banjo, trompet, trombone en drie verschillende saxofoons. Op deze muziek kan ook
gedanst worden.
Het belooft een gezellige middag te worden.

DONDERDAG 24 NOVEMBER - THEMAFILM

DONDERDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH
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De inloop is vanaf 11.15 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur.
Bij aankomst ontvangt u twee muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.

We beginnen met een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna gaan we eten.
Het menu bestaat uit:

Voorgerecht: pasteitje met kip champignon ragout
Hoofdgerecht: boeuf bourguignon, diverse groenten, pommes gratin en
waldorfsalade
Dessert: een Kerstsurprise

We sluiten af met een kopje koffie of thee.

Er is ook een vegetarische variant op dit menu: groente pasteitje en de vegetarische boeuf
bourguignon.

Voor een extra drankje is het alleen mogelijk om te pinnen. 
Wanneer je een fooi wilt geven, neem wat geld mee.

Wanneer: donderdag 15 december 2022 van 11:00 - 14:30 uur
Waar:        PUK  Boulodrome Kennemerland, achter het Spaarne Gasthuis Noord
                   Navigatie adres: Vlietweg 2, Haarlem
Bus:          lijn 2, 3, 14, 73 en 74. Halte Delftplein, daarna nog 10 minuten lopen
Aanmelden: vrijdag 18 november 8.00 - 18.00 uur bij Paula Blom tel. 06-83665834.
Kosten:     € 35,00 per persoon
Voor de overige kosten hebben we een mooie bijdrage gekregen van de Stichting Hofje Codde en
Van Beresteyn.
Je bijdrage graag overmaken op rekeningnummer: NL 93 SNSB 0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem onder vermelding van ‘Kerstlunch’, vermeld hierbij 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 de Kerstlunch en wij
geen wachtlijst hebben, zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in
Overveen op vier verschillene locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak.

Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met Ben van Es, 06-13437272 (maandag) of Johanna
Daniolos, 06-45283864 (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.

MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandag ben je van 11.00 - 12.00 uur welkom bij Sportcafé De Bruijnerie op het



Iedere woensdag van 10.30 - 11.30 uur koffie of thee drinken bij
Café De Gooth. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om je 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.

sportcomplex Ruud van der Geest. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om je te
ontvangen.
Locatie: Piet Voskuilenstraat 1.
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 vrijdag van 11.00 - 12.00 uur koffie/thee drinken in Da Vinci in Schalkwijk. 
Locatie: Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem-Meerwijk.
Da Vinci is te bereiken met de fiets, maar ook met buslijn 3, halte Da Vinciplein. In de buurt kun je
gratis parkeren.
Woon je in Schalkwijk, kom dan naar deze gezellige koffiebijeenkomst.
Voor meer informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118 of mail: paulabreeuwer@gmail.com.

                       Tijdens de koffieochtenden is de nieuwsbrief in te zien.
                                      Vraag de gastvrouw of gastheer ernaar.

INFORMATIE VAN DERDEN

zaterdag 5 november 10.00 en 15.30 uur
grote fancy fair in de Immanuelkerk (Verhalenhuis)
rommelmarkt - antiek en brocante - handgemaakte geschenkartikelen - koffie met gebak - foodstall
met o.a. zelfgemaakte jams, soepen en piccalilly - kerstartikelen - honderden boeken - legpuzzels - en
nog veel meer...

zondag 6 november 15.00 uur
Kennemer Boekhandel en Verhalenhuis Haarlem verwelkomen schrijver Arthur Japin in Haarlem. De
meesterverteller zal een lezing geven over de achtergrond achter zijn nieuwe roman Wat stilte wil,
over de in 1889 aan haar einde gekomen zangeres Anna Witsen. Meld u nu aan voor deze
interessante, literaire middag!

donderdag 24 november 14.00 en 20.00 uur nogmaals 'Haarlem op film'
Vorig jaar en ook op 17 november uitverkocht, daarom nogmaals op donderdag 24 november om
14.00 en 20.00 uur: Haarlem op film! 
(Zie ook hierboven op 24 november)

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24757628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
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Het 'Wereldkoor Haarlem' trad voor ons op met liederen, waarvan wij de tekst
niet konden verstaan. Er werd à cappella gezongen en de charmante leidster van
het koor vertelde ons bij ieder lied vooraf de inhoud. Als leek vond ik de zang
aangenaam en stemmig, nu en dan met een vleugje temperament en wat

Recreatief voetbal weer gestart!
Iedere woensdagochtend van 10.00-11.00 uur wordt er weer lekker buiten een balletje
getrapt olv een gediplomeerde trainer op de velden van SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1.
Op een recreatieve en vooral gezellige manier krijgt u trainingsoefeningen en wordt er aan het einde
een spelletje gespeeld, wandelend of op een laag tempo, ieder op zijn nivo. Na de training is er
natuurlijk tijd voor een bakkie in de kantine.
Heeft u (zowel mannen als vrouwen) zin gekregen om een paar keer vrijblijvend mee te trainen,
meldt u zich dan op de woensdag om 9.45 uur in de kantine van Olympia bij de trainer Joost.
Voor info kunt u bellen met Lucia Grooff: tel 023-3037238 of mailen: Lgrooff@sportsupport.nl

Herdenken in Haarlem
Ook dit jaar herdenken we de overledenen tijdens verschillende herdenkingsmomenten in Haarlem.
Deze speciale momenten zijn voor iedereen die zijn of haar dierbaren wil gedenken. Het maakt niet
uit hoelang of kort geleden het overlijden is of dat iemand op een specifieke plek is begraven of
gecremeerd. Juist de saamhorigheid, het delen van het verdriet, de herinneringen en het licht staan
tijdens deze dagen centraal.
Doordat we niet alleen zijn in ons verdriet is het mogelijk om tijdens een drankje elkaar te
ontmoeten.

Herinneringsavond begraafplaats Akendam en Crematorium Haarlem,
Vergierdeweg 271-275, Haarlem
Zaterdag 29 oktober 19.00-21.00 uur

Lichtjesavond begraafpark Kleverlaan, Kleverlaan 7b, Haarlem
Woensdag 2 november 19.00-21.00 uur

Allerzielenviering begraafplaats Sint Jozef, Vergierdeweg 456, Haarlem
Zondag 6 november 15.00-16.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Kijk voor meer informatie op www.stichting-nabestaandenzorg.nl. Voor verdere informatie en vragen
kan contact worden opgenomen met Linda Frank of Natascha Matthijsen 023-8448201 of per mail
info@stichting-nabestaandenzorg.nl

INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN OP 4 OKTOBER

Het was gezellig en heel goed verzorgd op de Dag van de Ouderen op dinsdag 4 oktober in de grote,
fraaie zaal van de Immanuëlkerk. De V.N. heeft 1 oktober als tijdstip bepaald voor de Dag van de
Ouderen, maar wij vierden het dus op Dierendag en het is leuk om op te merken dat de belangrijkste
belangen die voor mens en dier gelden weinig uiteenlopen. Want als men zich afvraagt, waar gaat het
eigenlijk over, dan worden er  drie aspecten genoemd: aandacht, verwennen en wensen. Het
Nationale Ouderenfonds heeft in 2022 de 'mobiliteit' als het belangrijkste doel gekozen. Het is
inderdaad zo dat door gebrek aan mobiliteit veel ouderen vereenzamen. Vooral in het buitengebied,
maar ook wel in de stad moet men aanhoudend strijden om (openbaar) vervoer te krijgen of te
behouden.      
Onze leden hebben kennelijk nog weinig mobiliteitsproblemen want de opkomst was groot. We
werden ontvangen met een kostelijk stuk appeltaart en koffie of thee, twee vrije consumpties en
snacks. Het was inderdaad verwennerij en bestuur en enkele actieve leden bedienden ons aan tafel.
Dank voor de goede zorgen.
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accentuering met opstelling en beweging.
Hoewel de Dag van de Ouderen toch min of meer bedoeld is om aandacht te
vragen voor het welzijn van de ouderen, wordt deze dag toch vooral gezamenlijk
en in een vrolijke stemming, op diverse wijze doorgebracht. Tot het volgende jaar !
Ton Westbroek

Niet alleen een heerlijke lunch maar ook een heel
verrassend programma van de Luchtdirigent. Door zijn
enthousiasme kreeg hij alle mensen in 'beweging' op de
mooie muziek. Iedereen omgetoverd tot dirigent, het was
bijzonder.
Paula Blom

THEMALUNCH MET LUCHTDIRIGENT OP 20 OKTOBER

Het volgende nummer verschijnt 25 november.
Kopij uiterlijk 18 november naar de redactie: Gerda Tesselaar en Paula Blom
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IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. St Senioren Activiteiten Haarlem 

Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl
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