
Op 28 oktober fietsten we met 12 personen via de Waarderpolder,
volgebouwd met kleine en grotere bedrijven, naar Spaarndam. De
Slaperdijk volgend en dwars door Santpoort naar brasserie Hoeve Duin
en Kruidberg voor de koffiestop.
Door de Kennemerduinen naar de Zeeweg en door Aerdenhout, met een
pauze bij het kopje, terug naar Haarlem met 27 km op de teller.

11 november fietsten we met 11 personen via via naar Overveen en
dwars door Aerdenhout naar ons koffiepunt, De Oase bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. Van
daaruit door Leijduin naar Bennebroek over de Centenbrug. Binnendoor dit mooie dorp naar
Zwaanshoek en via een redelijk nieuw recreatiegebied naar Cruquius. Door de grote winkelstraat
van Heemstede en De Oosterhout terug naar het centrum van Haarlem.
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dierbare donateur: 2023 komt eraan!
9 en 23 december - fietsgroep
13 en 23 december - film
14 en 28 december - jeu de boules 
15 december - herinnering kerstlunch
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen

maandag, woensdag en vrijdag - koffieochtend 
nieuw bij Da Vinci soep en/of lunch
informatie van derden
verslag cultuurgroep: rondleiding
Paviljoen Welgelegen op 10 november            
                      

HERINNERING: 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.

VRIJDAG 9 EN 23 DECEMBER - FIETSGROEP

De volgende fietsdata zijn: 9-12 en 23-12.
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.
 



Dinsdag 13 december 13.30-15.30 uur: SOOF 3
50plus-film in Pathé Haarlem, Zijlvest 41-43, 2011VB
Prijs van een kaartje, inclusief drankje en versnapering, is € 8.50
Het drankje en versnapering wordt aangeboden tijdens 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 bij de Zwaan.

SOOF 3
Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof
loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Soof houdt als
vanouds alle ballen in de lucht, voor iedereen. Op het moment dat ze slecht

nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt het huwelijk van haar
dochter met twee handen aan om haar kop in het zand te steken. Soof moet leren zelf ook eens hulp
toe te laten, dat haar familie van haar houdt en dat ze die hulp waard is.

Het filmprogramma voor vrijdag 23 december wordt pas op de maandag ervoor bekend. Je
ontvangt uiterlijk dinsdagochtend in de 4e 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 belangstellen 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.

De maand december zit vol met feestelijke dagen en op twee daarvan
spelen wij.
We spelen in deze feestmaand op woensdagmiddag 14 en 28 december.
 
Het kan al flink koud zijn, maar in de hal van het Boulodrome brandt de
kachel! Door de hoge gasprijzen is de maximum temperatuur in de hal
echter beperkt tot 15-16 graden, maar dat valt best mee omdat er geen
wind staat.
Kleed je echter wel voor deze temperatuur.

Je wordt hartelijk ontvangen door je medespelers in de goed verwarmde kantine. Daar verzamelen
we vanaf 13.30 uur en beginnen te spelen om 14.00 uur. Om 14.45 uur pauzeren we een half uurtje
en we spelen door tot ca. 16.00 uur. Daarna is er een gezellige nazit in de kantine.

Je vindt het Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonald's.
Het navigatieadres is Vlietweg 2.
Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het gebruik van bruikleen
boules. Consumpties in pauze en nazit voor eigen rekening.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl

DINSDAG 13 EN VRIJDAG 23 DECEMBER - FILM

WOENSDAG 14 EN 28 DECEMBER - JEU DE BOULES

Jeu de Boules - een spel vol spanning

Spanning is er van oudsher genoeg in de maand december. Senioren genieten ook nog steeds van het
gebeuren rond Sint Nicolaas. De herinneringen aan vroeger komen weer boven.  De klompen zullen
inmiddels wel verdwenen zijn, maar deze inhoud is gezond!

HERINNERING: DONDERDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH

Fijn dat er weer zoveel mensen enthousiast zijn om met elkaar in de kerstsfeer te komen.

mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl


In een gezellig versierde zaal, van het Jeu de Boules centrum in
Haarlem-Noord, laten we ons verwennen door de vrijwilligers
van PUK.

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, dit belooft weer een gezellige middag te worden.

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.

Zoals altijd beginnen we met een kopje koffie/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 en voor iedereen een verrassing.

Er is voor de mensen die dat door hebben gegeven een vegetarische variant op dit menu.
Voor een extra drankje is het alleen mogelijk om te pinnen. 
Wanneer je een fooi wilt geven, neem wat geld mee.

Voor de overige kosten hebben we een mooie bijdrage gekregen van de Stichting Hofje Codde en
Van Beresteyn.

De betaling voor de Kerstlunch € 35,00 pp. 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: donderdag 15 december 2022 van 11.15 - 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

Wanneer je, na aanmelding, onverhoopt niet kunt deelnemen aan de Kerstlunch en wij geen wachtlijst
hebben, zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen.

Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

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.

foto's: Paul



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.

MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandag ben je van 11.00 - 12.00 uur welkom bij Sportcafé De Bruijnerie op het
sportcomplex Ruud van der Geest. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om je te
ontvangen. Op maandag 26 december is De Bruijnerie gesloten.
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).

NIEUW
Vrijdag koffie drinken bij Da Vinci wordt nu uitgebreid met heerlijke ter plekke
gemaakte soep en/of lunch voor de liefhebbers.

Bij Da Vinci wordt elke vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur koffie/thee gedronken (met een
advocaatje natuurlijk). Vanaf 12.00 uur bestaat de mogelijkheid een heerlijke soep/lunch te gebruiken
voor een schappelijk prijsje. Dus ook als 11.00 te vroeg is kun je later aanschuiven voor
een heerlijke soep/lunch.  Je hoeft je niet aan te melden.
Locatie: Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem-Meerwijk.
Te bereiken met de fiets, maar ook met bus 3, halte Da Vinciplein. Of gratis parkeren onder de
Vomar (ingang Bernadottelaan).

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

INFORMATIE VAN DERDEN



Kerststuk maken met Jan Verkerk
Op veler verzoek wordt een tweetal groenworkshops gegeven met als
onderwerp Kerst. Er is keuze uit een middag- of avondsessie. Tijdens deze
workshop maakt u een trendy groot kerststuk met bloemen en materialen van
het seizoen. U krijgt tijdens de workshop basistechnieken en tips. Na de
workshop neemt u uiteraard het kerststuk mee naar huis.

Voor alle activiteiten geldt dat reserveren noodzakelijk is via de website              
www.verhalenhuishaarlem.nl

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24757628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl

zondag 18 december 16.00 uur  € 14,00 (incl. drankje na afloop)
Nine Lessons and Carols met Haarlem Voices
Het licht gaat uit, het koor komt binnen, kaarsen in hun hand, zingend ‘Once in royal David’s city’.
Overgewaaid uit Engeland: Nine Lessons & Carols. Met afwisselend Engelse Carols, Nederlandse
kerstliederen om mee te zingen en ‘Lessons’ die ook dit jaar op vernieuwende wijze worden
gebracht. Kerstkind, vrede op aarde. Met misschien wel het beste koor van Haarlem: Haarlem Voices
o.l.v. Sarah Barrett.
Teksten: Marianne Veefkind, orgel en piano: Aart Jan Huizing.

dinsdag 20 december  20.00 uur  € 11,00
Scrooge en Kerst van een kind in Wales
Theatergezelschap De Blauwe Feniks brengt in de maand december twee heerlijke Kerstvertellingen
als ‘double-bill’ op één avond. Voor de pauze de legendarische wintervertelling van Dylan Thomas:
'Kerst van een kind in Wales'. Na de pauze de Kerst-klassieker: 'Scrooge' van Charles Dickens. Ook is
er een korte inleiding vooraf.

donderdag 22 december  14.30 en 19.30 uur  € 25,00 voor deelname incl. alle
materialen en koffie/thee

Fitwalk: iedere woensdagavond van 19.00-20.00 uur wordt er sportief gewandeld met tussendoor
spierversterkende oefeningen o.l.v. een gecertificeerd docent. Na de training koffie/thee in clubhuis
AV, Jaap Edenlaan, Pim Mulier Sportpark.
Kosten tot eind december € 20,00 of € 2,50 per keer.
Recreatief voetbal: iedere woensdagochtend van 10.00-11.00 uur op de velden van SV Olympia,
Henk van Turnhoutpad 1 (voor mannen en vrouwen).
Voor aanmelding en informatie: Lgrooff@sportsupport.nl of of tel 023-30337238
 
Spinning voor beginners: iedere donderdag van 18.45-19.45 uur in Sportcentrum De Hagedis,
Nagtzaamplein 67. Het is een sport waarbij het draait om conditie opbouwen en vet verbranden.
€ 40,00 voor 10x of per les € 5,00.  Aanmelden voor een proefles tel. 023-5338898.
 

Wandelen na verlies
SportSupport organiseert, in samenwerking met Stichting Nabestaandenzorg, iedere donderdag
van 10.00-12.00 uur een wandelclub voor inwoners van Haarlem die met verlies op het gebied
van scheiding, werk of dierbare, te maken hebben gehad. Per week worden er diverse thema’s
behandeld. Tijdens het wandelen, onder professionele begeleiding van coach Betty van Zoelen,
worden verhalen gedeeld en inspireert en motiveert men elkaar. De kosten zijn € 2,- per keer
(Haarlem Pashouders gratis) en men kan ieder moment instromen. Verzamelpunt is iedere

https://www.verhalenhuishaarlem.nl/
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donderdag bij de ingang van zwembad de Planeet, Planetenlaan 15, Haarlem.
Verplicht aanmelden via de mail: Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-3037238. Vol=Vol ivm met
beperkte plek.
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
 
Individueel contact na partnerverlies
Wanneer je een dierbare verliest aan de dood verandert je leven. Je moet leren omgaan met een
nieuwe situatie waar het gemis overal voelbaar is. Soms is het fijn om dan met iemand buiten de
eigen kring te praten over wat je ervaart en doormaakt in het rouwproces.
Een vrijwilliger van Stichting Nabestaandenzorg kan u hierbij steun bieden. Dit kan zijn telefonisch, bij
u thuis of wandelend door het bos. U geeft aan wat bij u past. Voor aanmelden en meer informatie
kunt u contact opnemen via 023-8448201 of via bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl

VERSLAG CULTUURGROEP: RONDLEIDING PAVILJOEN WELGELEGEN

Hoewel het Provinciehuis op het Houtplein architectonisch ook zeer de moeite waard is, meldden
we ons donderdag 10 november op de binnenplaats van Paviljoen Welgelegen aan de Dreef.
Een prachtig neo-classicistisch gebouw van waaruit onze provincie wordt bestuurd.

We werden ontvangen in een van de
vergaderzalen waar Provinciale Staten (55
leden) samen met 6 gedeputeerden en de
Commissaris van de Koning bijeenkomen.
Hier kregen we al een voorproefje van het
rijke interieur.
Opvallend was de moderne, gekleurde glazen
verlichting, de droomluchters van Michel van
Overbeeke.
 

De twee dames die de rondleiding verzorgden, vertelden op een boeiende wijze over de geschiedenis
van het pand, dat in 1785 gebouwd werd in opdracht van de schatrijke Engelse bankier Henry Hope.
Hij richtte het niet in als woonhuis maar als museum voor zijn uitgebreide kunstverzameling. In 1808
kocht Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland, het aan als buitenverblijf.
Na een geanimeerde lunch namen we afscheid van elkaar, de commissie Cultuur bedankend voor de
mooie ochtend.             
tekst: Dick Saher
foto's: Mia Vlugt
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.

mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.eu/unsubscribe/klosedqb4a/0puypxvset
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=klosedqb4a&l=__________&m=__________
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-klosedqb4a-0puypxvset

