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Nieuwsbrief  september 2017 

 

“Seniorenclub Haarlem” 
 
Onderdeel van:  

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem 

 

Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

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

bezocht en gezellig. 

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 of bij 

mooi weer op het gezellige terras 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 8 september 

 

Beste fietsvrienden, 

We gaan vrijdag 8 september een rondje Spaarnwoude maken, 

gezellig samen op de fiets. We verzamelen om 10 uur op de 

Grote Markt bij de fontein. Neem wat eten en drinken mee voor 

onderweg. Heb je vragen, bel 06-48406036. Tot ziens, Nico. 
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Informatiemiddag donderdag 7 september 

 

Smoothies: hype of goed voor je gezondheid? 

Kom proeven en laat je verrassen door drankjes met een bijzondere combinatie van groente 

en fruit. 

 

Donderdag 7 september een  middag over het nieuwe verschijnsel: Smoothies, in het FNV gebouw 

van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Groente en fruit eten is goed voor je gezondheid, vitaliteit en weerstand. Maar elke dag 200 gram 

groente en twee stuks fruit eten, wie doet dat? 

Houd je niet zo van koken of is een aanvulling op je dagelijkse menu van belang, dan kunnen 

smoothies een oplossing zijn. Een drankje dat bestaat uit een combinatie van vers fruit en verse 

groente, eventueel aangevuld met melk of yoghurt, geeft je direct weer energie. 

 

Op deze informatieve middag geeft Laura Gulickx 

inzicht in wat smoothies zijn, wat ze wel en niet voor 

je doen, welke combinaties van groente en fruit er 

mogelijk zijn en welke gezondheidsklachten ze 

kunnen verminderen.  

We gaan natuurlijk ook heel veel proeven! 

 

Laura Gulickx is psychotherapeut en heeft zich gespecialiseerd in de invloed van ons voedsel op 

onze gezondheid, zowel fysiek als psychisch.  

Opgeven voor 4 september: via e-mail: lam.gulickx@hccnet.nl  

Of telefonisch een bericht achterlaten: 023-5 342 642,  graag uw naam en telefoonnummer 

inspreken, zodat u gebeld kunt worden als het om een bepaalde reden niet door kan gaan. 

 

De eigen bijdrage voor deze middag is € 2,00, voor de koffie/thee, smoothies proeven en het recept 

(meerdere recepten via de mail). 

 

Adres: FNV gebouw, Surinameweg 8F (2e etage),  Haarlem-Schalkwijk. Bus 73, halte Belgiëlaan of 

bus 300, halte wc Schalkwijk (vanaf halte ong. 5 min. lopen). Voor de auto is er een parkeerplaats 

tegenover de oprit van het FNV gebouw. Er is een slagboom, druk op de knop FNV en zeg dat u 

voor de ANBO komt. Deze zal dan voor u geopend worden. 

 

mailto:lam.gulickx@hccnet.nl
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Jeu de Boules 13 en 27 september 

 
Balletjes van niks...., die Jeu de Boules ballen? 

Dat dacht ik nadat ik weer eens de film Michiel de Ruyter had gezien, 

waarin verschillende scènes zitten waar je de kanonskogels ziet rollen 

en de uitwerking er van op het filmdoek mag aanschouwen. 

 

Allemaal “vooruitgang”! Want het kanon kon ontwikkeld worden dankzij de uitvinding van het 

buskruit in China. Het gebruik van buskruit voor vuurwapens was daar al in de 10e eeuw bekend, 

maar voor kanonnen was er weinig emplooi, vooral omdat de traditionele vijanden van de Chinezen 

nomadische stammen waren, die te paard in brede zwermen manoeuvreerden en zodoende met 

zware wapens niet effectief te bestrijden waren. 

Karel VIII van Frankrijk was een van de eersten die met succes kanonnen gebruikte. Tijdens zijn 

campagne om het Koninkrijk Napels (1494/1495) onder zijn gezag te brengen, haalde hij de hoge 

muren van de Italiaanse steden probleemloos neer. Het kanon heeft grote gevolgen voor de 

Europese politiek gehad: forten en vestingen in de oude kasteelvorm waren na de introductie van 

het kanon geen veilige schuilplaats meer voor ridders en lokale heersers. Dit is een van de 

ontwikkelingen waarmee de vroegmoderne tijd in Europa wordt onderscheiden van de 

middeleeuwen. Ook op zee werd het kanon op grote schaal ingevoerd: oorlogsschepen werden 

vanaf de 16e eeuw over een groot deel van de lengte met rijen kanonnen uitgerust, soms op 

meerdere dekken. De vijand werd tijdens het voorbijvaren beschoten, soms met twee kanonskogels 

die aan elkaar waren bevestigd tot haltervormige projectielen. Deze richtten aan dek een enorme 

ravage aan, zowel aan het schip en de tuigage als onder de bemanning. 

Wees dan maar blij dat wij met die kleine ballen spelen. Het is lastig genoeg 

om ze goed te plaatsen. Stel je voor! Die van De Ruyter waren 10 tot 20 x 

zwaarder! 

We nodigen u dus weer graag uit om in de maand september de boules 

precies daar te plaatsen waar u ze wilt hebben! 

U bent van harte welkom in het Boulodrome van PUK. Kom eens kijken en 

speel direct mee. Zoals altijd verzamelen we vanaf 13.30 uur in de kantine. 

U vindt het Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en 

tegenover de MacDonalds. Het navigatieadres is Vlietweg 2. 

Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het 

gebruik van bruikleen boules. We spelen op de woensdagmiddag om de veertien dagen. Voor de 

komende tijd zijn de volgende data gepland: 13 en 27 september.  

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-53160436,  E-mail  ruud.divendal@planet.nl 

 

mailto:ruud.divendal@planet.nl
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Bustocht donderdag 14 september 
 
 
De bustocht is vol, hierbij een geheugen steuntje voor de mensen die zich aangemeld hebben. 

 

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. 

 

Donderdag 14 september 

Vertrek: 8.15 uur Julianapark bij de bushalte hoek Pijnboomstraat,  

              gastvrouw Anja Vooren, tel. 06-53303131 

Vertrek: 8.30 uur Schalkwijk voor de Chinees, bij bushalte Andalusië,  

              gastvrouw Paula Blom, tel. 06-12057118. 

 

Stadswandeling  woensdag 20 september 

 

We gaan wandelen door Bergen. Verzamelen in de hal van het station om 9:20 uur, we nemen de 

Sprinter van 9:31 uur spoor 8 richting Alkmaar. Vervolgens met 

Connexxion bus 6 naar Bergen. 

De wandeling start om 11:30 uur, en duurt ongeveer 1 tot 1 ½ uur. 

Aan deze wandeling kunnen maximaal 20 mensen deelnemen.   

Dorpsgids Leo vertelt over oude dingen die voorbij gingen en de 

moeite waard zijn om nog eens te horen. 

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

Aanmelden voor 12 september per telefoon 023-5276336 of mail naar robbywouter@hetnet.nl.  
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Museumbezoek donderdag 28 september 

 

We blijven in september dicht bij huis.  

In het Frans Hals Museum en de Hallen in Haarlem loopt de tentoonstelling A Global Table. 

Vertrekpunt voor deze unieke tentoonstelling, waarin oude en nieuwe kunst wordt gecombineerd, 

zijn de luisterrijke voedselstillevens uit de Gouden Eeuw. 

Wat vertellen de afgebeelde voedselproducten ons over de koloniale en handelsrelaties van 

Nederland in de 16e en 17e eeuw? Curatorial 

Fellow Abigail Winograd (Israël, 1983) brengt zo’n 

30 exquise stillevens in gesprek met werken van 

hedendaagse kunstenaars die een interesse 

hebben in wereldhandel en de effecten van 

kolonialisme. 

 

We treffen elkaar om 11.15 uur in het café van het museum.  

Toegang volwassenen € 15,- Museumkaart toeslag € 2,50. 

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

 

Eetclub woensdag 4 oktober 

 

Woensdag 4 oktober gaan wij eten bij Restaurant Taste of 

India, Ged. Oude Gracht 53, Haarlem, tegenover de 

Dekamarkt. De prijs is € 23,50 voor een menu. 

U wordt verwacht om 17.30 uur en om 18.00 uur gaan wij aan 

tafel. 

Er is plaats voor ± 20 personen. 

 

Het bedrag overmaken NL 61 ABNA 0845 4089 76 t.a.v. A. Vooren-Burgerding. 

Gaarne telefonisch aanmelden bij Anja Vooren, tel. 06-53303131. 

 

Woensdag 6 september is er geen eetclub. 
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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.  

 

De kerkzaal is vanaf 10:30 uur open en het programma start om 11.00 uur. 

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: 

ANBO, PCOB en KBO.  Dit is mogelijk dankzij de sponsoring van het Hofje Codde Van Beresteyn. 

Zoals altijd zal een groep vrijwilligers klaarstaan om de bijeenkomst te laten slagen.  

 

Komt allen! U kunt zich aanmelden tussen zaterdag 16 en zaterdag 30 september: 

• Per e-mail: secretariaat.sah@gmail.com o.v.v. uw naam en ‘opgave 4 oktober’ 

• Per telefoon: Hans Riemens: 06–53369321 of  Ruud Divendal: 06–5316043 

 

 

Om alvast in de agenda te zetten: 

 

Ook dit jaar weer een gezellige KERSTLUNCH op vrijdag 15 december 2017. 

Meer informatie in de oktober Nieuwsbrief. 

 

 

mailto:secretariaat.sah@gmail.com
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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 oktobernummer verschijnt eind september. 

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

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 

 
Ons postadres: 

Seniorenclub Haarlem 
t.a.v. Karin Faase, secretaris 

J.W. Frisolaan 9a 
2051 HG Overveen 

e-mail: secretaris.SAH@gmail.com 

IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 tnv Stichting Senioren Activiteiten Haarlem 

mailto:secretaris.SAH@gmail.com

