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Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

Koffie (of thee) drinken bij Tante Sientje op maandagochtend, druk bezocht 

en gezellig. Uw gastvrouw is Anja Vooren. 

Locatie: Julianapark 14. U kunt parkeren met een invalidenparkeerkaart en er 

is voldoende parkeerplaats bij AH aan het Soendaplein. Tante Sientje is ook 

bereikbaar met bus 3, 73 en 75. U stapt uit bij de halte Julianapark. 

 

Koffieochtend woensdag om 10.30 uur 

Iedere woensdag gezellig koffie of thee drinken in de serre van Café De Gooth. 

Locatie: Botermarkt 19, Haarlem. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te 

ontvangen. 

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. 

Elke woensdag vanaf 11 uur is er op de Botermarkt een snuffelmarkt. 

 

Fietsclub vrijdag 14 juli 

Vrijdag 14 juli gaat de fietstocht naar Wijk aan Zee. Verzamelen om 

10.00 uur bij de fontein op de Grote Markt. Neem wat eten en drinken 

mee voor onderweg. Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Voor 

inlichtingen bel Nico Geluk tel. 06-48406036. 

 

Stadswandeling  woensdag 19 juli  

Deze gaat door het centrum van Zaandam. De wandeling start om 13 uur en duurt ongeveer 1 ½ 

uur. Aan deze wandeling kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. 

Zaandam, net onder de rook van Amsterdam, heeft een rijk 

verleden. Windmolens, scheepsbouw, tsaar Peter de Grote, 

walvisvaart, Napoleon, Monet, verzet, voedingsmiddelenindustrie. 

Een aantal van deze onderwerpen komen aan bod. Neem voor 

een bezoek aan het tsaar Peterhuisje uw museumjaarkaart mee. 

Verzamelen in de hal van station om 10:45, we nemen de Intercity van 10:55 van spoor 3 naar 

Amsterdam Sloterdijk, en vervolgens de Intercity van 11:15 van spoor 4 naar Zaandam. 

De kosten voor de gids zijn €5,-- p.p. Graag gepast in biljet van €5. 

Aanmelden voor 12 juli per telefoon 023-5276336 of mail naar robbywouter@hetnet.nl 
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Jeu de Boules 12 en 26 juli 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beste Jeu de Boules liefhebbers, 

 

De zomer is nu echt losgebroken!  De komende woensdagmiddagen zullen we daarom vrijwel zeker 

steeds buiten spelen. Mocht het af en toe een regendag worden dan kunnen we altijd binnen 

terecht. Hou rekening met warmte en zon, dus hoeden en flesjes water zijn aan te bevelen. 

 

Dit jaar bestaat de jeu de boules groep al weer 6 jaar!  Traditiegetrouw gaan we deze 6e verjaardag 

weer vieren met een gezellig etentje in de eerste helft van september. Een restaurant keuze maken 

we met behulp van de specialisten op dit gebied nl. Anja en Johan Vooren. 

  

Er is geen vakantiestop. Op de volgende speeldagen bent u van harte welkom:  

12 en 26 juli; 9 en 23 augustus. De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of 

thee. We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine van PUK aan de Vlietweg schuin tegenover het 

Bastion hotel en Macdonald, te bereiken met de lijnen 2-3-73 en 75 halte Delfplein. 

Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. Buiten wordt op grintbanen gespeeld, 

dus gesloten schoenen met niet al te dunne zolen zijn aan te bevelen. Ballen worden (indien 

gewenst) gratis beschikbaar gesteld.  

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 of per email : 

ruud.divendal@planet.nl  

 

De Eetclub 

Deze maand is er geen eetclub. 
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Museumbezoek donderdag 27 juli 

Donderdag 27 juli gaan we naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De museumkaart is 

geldig. In Amsterdam gaan we eerst gezamenlijk iets gebruiken bij Loetje en daarna met tram 26 

naar het Kattenburgerplein. Vanaf de tramhalte nog 10 min lopen. 

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in 's Lands Zeemagazijn. Dit 

monumentale gebouw uit 1656 werd ontworpen door Daniel 

Stalpaert als pakhuis van de Admiraliteit van Amsterdam. Het 

Zeemagazijn werd gebouwd in de Gouden Eeuw, toen Amsterdam 

de grootste haven ter wereld was. Nu, ruim 350 jaar later, is het 

Zeemagazijn nog altijd een indrukwekkend gebouw met veel karakter. De perfecte locatie voor Het 

Scheepvaartmuseum, dat hier sinds 1973 is gevestigd.  

Tijdens dit bezoek kunt u zich o.a. laten verblinden door de schoonheid van de Koningssloep, of 

lees alles hierover in het boek: "De Koningssloep". 

Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van circa 400.000 objecten die een bijna compleet 

beeld geven van de Nederlandse maritieme geschiedenis. Bekijk online de objecten uit de 

tentoonstelling 'Drijfveer | 100 jaar verzamelen' van héél dichtbij. 

 

Wij verzamelen ons op donderdag 27 juli om 10.30 uur in de stationshal in Haarlem. 

Opgeven bij: fludding@live.nl 

We gaan ervan uit dat dit weer een boeiend bezoek gaat worden en een diepe duik in de historie. 

 

Wilt u meewandelen in Haarlem? 

Dit zijn alle laagdrempelige wandelingen (en de contactpersonen): 

Noord: iedere donderdag, start om 10.30 uur bij wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2.  

Marcel Smeenk, 06-38828285, msmeenk@dock.nl 

Oost: ieder maandag, start om 9.30 uur bij wijkcentrum De Hamelink, Noormannenstraat 1.  

Rien de Groot, 023-5240124, rien.de.groot@hotmail.com 

Zuid-West: iedere vrijdag, start om 9.30 uur bij Trefpunt 't Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 60. 

Claire van Wees, 06-11034637, cvanwees@haarlem.nl of Remy Bramkamp, 06-53282334, 

rbramkamp@haarlem.nl 

Centrum: iedere dinsdag, start om 11.00 uur bij buurtcentrum De Tulp, Voortingplantsoen.  

Gonnie Meesters of Mary de Nieuwe, 023-5430997, wijkteam-centrum@haarlem.nl 

Schalkwijk: iedere zaterdag, start om 10.00 uur bij Zorgcentrum De Molenburg, hoek 

Groningenlaan/Betuwelaan. Eva Nijhoff, 06-18331945, maileva@hetnet.nl 
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Bustocht donderdag 14 september 

 
Deze dagtocht gaan we maken met OSKAM reizen, naar het oosten van het land. 

Eerst gaan we naar Hattem. Daar genieten we in het Bakkerijmuseum van koffie of thee met een 

lekkere krakeling. Het museum kan op eigen gelegenheid bezocht worden.  

Om 12.00 uur varen we met rederij Hattem over de IJssel naar de 

Hanzestad Deventer. Aan boord gaan we de lunch gebruiken met 

o.a. een kroket.  

De boot legt om 15.00 uur aan in het centrum van Deventer, aan 

het Wellepad. Dit is dicht bij het mooie centrum van Deventer.  

De Deventer-koekwinkel is op loopafstand, net als rechts van de 

Brink allemaal straten met mooie oude gevels. 

Tot 16.45 uur zijn we in de gelegenheid om Deventer te bekijken of 

op een terrasje te gaan zitten. 

Dan gaan we weer met de bus richting Haarlem. Rond 18.00 uur zijn 

we weer bij de opstapplaatsen. 

 

AANMELDEN: ALLEEN OP DONDERDAG 20 JULI a.s.: tel. 023-5311553 van 8.00 tot 14.00 uur. 

In totaal kunnen 48 personen aan deze dagtocht deelnemen, rollators kunnen worden 

meegenomen. 

Wanneer er meer personen zich aanmelden dan mee kunnen, maken we een reserve namenlijst. 

 

De kosten voor deze dagtocht zijn € 57,50 (daar is ook fooi voor de chauffeur bij inbegrepen). 

 

Bij aanmelding moet u aangeven: 

1- waar u wilt opstappen, Julianapark bij de bushalte, of in Schalkwijk voor de Chinees, bij bushalte 

     Andalusië. Op beide opstapplaatsen zal er een gastvrouw aanwezig zijn. 

2- het bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekeningnummer: 

     NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom- Breeuwer, o.v.v. uw naam en telefoonnummer.  

  

U bent aangemeld als het bedrag op de bovengenoemde rekening staat, op volgorde van 

binnenkomst. 

 

IN DE NIEUWSBRIEF VAN AUGUSTUS WORDEN DE JUISTE VERTREKTIJDEN VERMELD. 
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Viering Internationale Dag van de Ouderen woensdag 4 oktober 

 

Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats. 

Ook dit jaar willen de Samenwerkende Ouderen Bonden aandacht aan deze dag besteden.  

Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke bijeenkomst, een paar dagen later nl. op woensdag 4 

oktober 2017 in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, tegenover Verzorgingshuis 

‘Schalkweide’. Bus 3 stopt op ca. 100 meter van de kerk.  

 

Het programma is al bekend! 

11.00 - 11.30 u Inloop 

11.30 - 12.45 u Welkom, koffie/thee, loterij 

12.45 - 13.30 u Lunch 

13.30 - 14.30 u Optreden Wereldkoor met liederen uit alle landen 

14.30 - 15.00 u Pauze met hapje en drankje 

15.00 - 16.00 u Optreden Harlem Town Jazzband 

16.00 - 16.05 u Afsluiting feestelijke dag 

 

Deze dag wordt u gratis aangeboden door de Samenwerkende 

Ouderen Bonden in Haarlem.  Dit is mogelijk dankzij de 

sponsoring van het Hofje Codde en van Beresteyn. Zoals altijd 

zal een groep vrijwilligers klaarstaan om de bijeenkomst te laten 

slagen.  

 

Reserveer deze datum vast in uw agenda. Hoe en waar u aan te melden leest u in een volgende 

nieuwsbrief. 

 

 
Windows 10 computercursus 

 

In september is er weer een mogelijkheid om de Windows 10 cursus te volgen, in Schalkwijk.   

Op dinsdag- of donderdagochtend 9.30 - 12.00 uur. 

De kosten: € 25,- voor het boek dat uw eigendom blijft.  

Aanmelden: tot 1 augustus a.s.  

bij Paula Blom-Breeuwer, mail: paulabreeuwer@gmail.com of tel. 06-12057118. 
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Donateurs gezocht! 

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is op 18 januari 2017 opgericht om de sociale activiteiten 

voort te zetten die we als lokale afdeling van de ANBO de afgelopen jaren hebben georganiseerd.  

 

Een stichting is een zelfstandige eenheid en moet dus op zoek naar inkomsten. Die kunnen komen 

van subsidies, sponsoring en uit fondsen. Vanuit de ANBO is er geen financiële ondersteuning 

meer. We zijn nu actief bezig andere organisaties te benaderen. 

Een vierde inkomensbron is donateurs. Dat zijn mensen die je organisatie een warm hart toedragen 

en je financieel willen steunen.  

 

Als Stichting Senioren Activiteiten Haarlem willen we meer bieden dan de reguliere activiteiten die 

zichzelf bedruipen. We denken ondermeer aan een website en promotiemateriaal. Ook willen we 

een  gezellige middag voor de vrijwilligers organiseren, versiering en muzikale omlijsting van de 

kerstlunch bieden en deskundige sprekers op de donderdagmiddag-informatiebijeenkomsten 

kunnen uitnodigen. Echter: alles kost geld! Daarom vragen we u: ondersteun ons en word donateur! 

 

Wilt u ons ook steunen of kent u mensen die dat willen? U wordt al donateur vanaf € 25,00 per jaar. 

Maak uw gift over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten 

Haarlem. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij:  

Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.  

E-mail: secretaris.SAH@gmail.com of telefoon: 023 – 5260850. 

 

 

 

 

 

 

Het augustusnummer verschijnt eind juli. 

Kopij uiterlijk 18 juli naar Gerda Tesselaar, mail nieuwsbrief.ath@gmail.com, 

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 
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