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Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

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

gezellig. 

Tijdens de vakantie van Anja vervangt Corrie Driesen haar als gastvrouw. 

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 

van de ANBO 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. 

 

PATHE 50plus bios dinsdag  9 mei 2017 

Op dinsdag 9 mei draait RACE, het waargebeurde en indrukwekkende verhaal over de iconische 

atleet Jesse Owens, die tijdens het naziregime van Hitler maar liefst vier gouden medailles in de 

wacht sleepte tijdens de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. 

In RACE volgen we Jesse op weg naar de Olympische Spelen 

ten tijde van de toenemende rassendiscriminatie in Duitsland. 

Samen met zijn coach zet hij alles op alles om, ondanks de 

dreigende omstandigheden, zijn droom als Olympisch 

Kampioen waar te maken. 

 

Vanaf 13.00 uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen. Na afloop van de 

film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in de Jopenkerk om na te praten. 

Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43) Ticketprijs € 6.50 inclusief koffie of thee en iets lekkers, 

aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling.  

N.B. Dit is de laatste filmactiviteit voor de zomer. In oktober gaan we weer van start.  
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Jeu de Boules 10 en 24 mei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de Boules - daar vliegen soms de vonken af ! 

Hoewel het echte zomerse weer nog moet komen noteer vast dat we de hele zomer doorgaan! We 

spelen dan lekker buiten in het zonnetje. In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook wat 

genuttigd kan worden. Regent het, dan spelen we net als in de wintermaanden gewoon binnen. 

Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop, je hoeft nergens lid van te worden 

om toch af en toe eens een balletje te kunnen 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 leert hoe het spel gespeeld wordt. Het is daarnaast ook een echte sport die je bij 

de vereniging PUK, waar we altijd zo gastvrij worden ontvangen, ook op een hoogstaand niveau 

kunt beoefenen. Om aan te geven wat er dan zo al bij komt kijken, onderstaand iets over hoe de 

“boule” in de hand moet worden gehouden: 

• 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 laten rusten op het tweede kootje van de wijsvinger. 

• De vingers zijn nagenoeg gesloten doch mogen ook iets van elkaar zijn (enkele milimeters). 

 

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 speeldagen zijn voor de komende maanden weer vastgelegd, noteer ze vast in de agenda:  

10 en 24 mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus.  
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Stadswandeling woensdag 17 mei 

Vandaag gaan we naar Marken, voormalig eiland in het 

Markermeer.  Onder leiding van een gids in klederdracht maken we 

een leuke wandeling langs de mooiste "buurten" en plekjes waar 

verhalen verteld worden. 

De kosten voor de gids delen we samen, reken op ongeveer   

€ 5.00 per persoon. 

We ontmoeten elkaar in de hal van het station om 9.25 uur en vertrekken met de trein van 

9.40 uur naar Amsterdam, waarvandaan we met de bus verder zullen gaan. 

Aanmelden bij robbywouter@hetnet.nl of per telefoon 023-5276336 vóór maandag 15 mei. 

 

Museumbezoek donderdag 18 mei 

Let op de datum! 

Vindt U de zevendelige  t.v.serie Goede Hoop, gepresenteerd door Hans Goedkoop, ook zo  

interessant? Het Rijksmuseum in Amsterdam presenteert, parallel aan deze uitzendingen, de 

tentoonstelling over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland.  

De gedeelde cultuur en wederzijdse beïnvloeding tussen beide landen staat 

hierin centraal. 

I.v.m. Hemelvaartsdag gaan wij op 18 mei a.s. naar Amsterdam. Wij 

ontmoeten elkaar om 10.00 uur in de hal van station Haarlem.  

Toegang gratis met MK en zonder € 17,50. Er is ook een audiotour beschikbaar, gemaakt door 

Adriaan van Dis (kosten € 5,00). 

Opgeven bij Ineke Nijssen, telefoon 023-5358581 of mail ineke48.nijssen @gmail.com. 

 

De Fietsclub vrijdag 19 mei 

Al 6 jaar organiseert Toos Zeven de fietsclub. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gezellig de 

mooie tochten van Toos meegefietst en op de leukste plekjes gepicknickt. Het is jammer, maar 

Toos wil nu stoppen met het organiseren. Zij heeft in Nico Geluk een goede opvolger gevonden. 

Veel fietsers kennen Nico al, hij is een ervaren fietser en fietst alweer een tijdje met Toos mee. 

 

Vrijdag 19 mei gaat de fietstocht onder leiding van Nico naar de Tuinen van 

West. 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. 
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Eetclub 

 

 

 

 

In de maand mei is de eetclub met vakantie. 

 

Wandelen in Middenduin 

Heeft u ook zin in een gezellige wandeling door een mooi gebied? 

Op dinsdag- en donderdagochtend wandelt een groepje met elkaar door Middenduin. 

Beide ochtenden verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van Middenduin, Duinlustweg, 

Overveen. We wandelen ongeveer 1 uur. 

Als afsluiting van de wandeling is er een mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken. 

Wanneer u vragen heeft over het wandelen, of bij regen, dan kunt u contact opnemen met:  

Els van den Bos, telefoon 023-5762443. 

 

Aanbod activiteiten van Sport Support 

Dansen in de Jans 

Iedere 1e vrijdag van de maand is er in de Janskliniek dansen voor mantelzorgers en hun naasten 

van 14.30 tot 15.30 uur. Een dansdocente kan de deelnemers begeleiden in het dansen en verzorgt 

leuke muziek van vroeger en nu. Er wordt gestijldanst, vrij gedanst, kortom vrolijk bewogen en men 

geniet van een hapje en een drankje. Geen kosten, alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. 

Voor meer info: mailto:Lgrooff@sportsupport.nl of tel. 023-5260302. 

 

Rollator wandelen 

Iedere woensdag wordt er vanuit buurthuis De Wereld in de Laan van Berlijn om 14.00 uur 

gewandeld, bedoeld voor mensen met een rollator of een wandelstok. Na het wandelen, rond  

15.00 uur, wordt er nog een gezellig bakkie in het buurthuis gedronken. 

Informatie: Veerle Sterk: mailto:vsterk@dock.nl. 

 

Koersbal 

Iedere dinsdagochtend wordt in het clubhuis van HKC ('t Hoenstraat 1) van 10.00-12.00 uur 

koffie/thee gedronken door buurtgenoten en tevens een potje koersbal gespeeld. Daarnaast wordt 

er op iedere laatste vrijdag van de maand een buurtlunch georganiseerd.  

Info: Lgrooff@sportsupport.nl of tel. 023-5260302. 
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Verslag bustocht naar Ridderkerk en Rotterdam 11 april jl. 

Het was een volle dag. In Ridderkerk stond de koffie met chocoladegebak klaar bij Van Noppen, het 

chocolade-atelier. 

Bij dit familiebedrijf werden we vermaakt, verwend en volledig 

vertrouwd gemaakt met de bereiding van chocola door Frits van 

Noppen, een gepassioneerde ambachtsman. 

Eerst een filmpje, veel proeven en natuurlijk ook nog wat kopen. 

 

Na de prima lunch bracht de bus ons 

naar Rotterdam. 

In de  voormalige Van Nelle fabriek, gebouwd in 1920, werden we 

rondgeleid door een jonge enthousiaste architecte. We werden 

gewezen op de maatschappelijke stroming die ten grondslag ligt aan 

de architectuur, gericht op licht, lucht en ruimte. Sinds 1995 staan deze 

gebouwen op de Werelderfgoedlijst bekend als een "Gedicht in staal 

en glas". 

 

De gids ging mee in de bus voor een rondrit door Rotterdam, zodat we gewezen werden op 

bijzondere gebouwen, monumenten en beeldhouwwerken, waarbij niet voorbij werd gegaan aan de 

soms rauwe Rotterdamse humor. Van het beeld van Zadkine "De verwoeste stad" is bekend dat 

havenarbeiders, aanwezig bij de onthulling in 1953, zeiden: "Dat beeld is net onze baas. Hij heb 

een grote muil, geen hart in z'n donder en ze klauwe staan verkeerd". 

 

Op weg naar huis nog langs de bollen. Enthousiast "ooooh" geroep hield de moed er in, want we 

kwamen in een file terecht en daardoor wat later thuis. 

 

De volgende bustocht  is donderdag 14 september a.s. De volledige informatie komt in de 

Nieuwsbrief van juli. Tot ziens. 

 

Hennie Starre 
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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! 

 

De eerste tien donateurs hebben al toegezegd! 

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 juninummer verschijnt eind mei. 

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

met eenmalig cc naar Karin Faase, mail secretaris.sah@gmail.com. 
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