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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

25 april, 9 en 23 mei Jeu de Boules 
  1 mei  Verhalenhuis 
  2 mei  Stichting ZaaiGoed 
  4 mei  fietsclub 
  6 mei  eetclub     
  8 mei  Pathé 50plus bios 
  8 mei  dansochtend 
16 mei  stadswandeling 

17 mei  wandeltraining 
31 mei  museumbezoek 
iedere dinsdag en donderdag wandelen in 

Middenduin     
maandag en woensdag koffieochtend 
verslag bustocht 
Nieuwsbrief op papier?   
donateurs

 

 

WOENSDAG 25 APRIL, 9 EN 23 MEI JEU DE BOULES 

 
Kom ook Jeu de Boules spelen. 

Het is een gezellige sport die iedereen kan beoefenen. De Seniorenclub Haarlem speelt 

om de veertien dagen bij PUK in Haarlem Noord. Daar kunnen we het hele jaar door 

terecht op de woensdagmiddag in het grote “boulodrome” met 40 buitenbanen, 20 

binnenbanen en een gezellige kantine. Kom ook eens langs en proef van de gezellige 

sfeer voor, tijdens en na het spelen. We verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine. 

Wij spelen in april en mei op woensdag 25 april, 9 mei en 23 mei.  

 

U vindt PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds. Het 

navigatieadres is Vlietweg 2. Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en 

eventueel het gebruik van bruikleen boules. 

 Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436. E-mail:  

ruud.divendal@planet.nl 

 

Extra attractie : Het Piekentoernooi op zondagmiddag 29 april. 

Een piek was de benaming van een Nederlandse munt van één gulden. 

Op de guldenmunten werd vanaf het einde van de zeventiende 

eeuw de Hollandse maagd afgebeeld. Deze symbolische vrouw droeg 

een lans of piek, met daarop een  vrijheidshoed.  
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Inloop en inschrijving á € 1,-- vanaf 13.00 uur. Het toernooi begint om 13.30 uur en 

eindigt om 17.00 uur. U speelt met PUK leden en leden van de Seniorenclub. Meer 

informatie op onze speelmiddag 25 april. Zorg dat je er bij bent! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DINSDAG 1 MEI - THEATERGROEP J.J. CREMER - EEN EIGEN MELODIETJE 

 
Etty Hillesum is naast Corry ten Boom en Anne Frank een schrijfster die bekend werd door 

haar gedachten en ervaringen op te schrijven in de 2e Wereldoorlog. Letterlievende 

Vereniging  J.J. Cremer heeft een indringend theaterstuk gemaakt over haar leven en 

werk: ‘Een eigen melodietje’. 

Hillesum werd geboren in een Nederlands-joodse familie en kreeg 

bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in 

Auschwitz werd vermoord.  

In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke en 

religieuze ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede 

Wereldoorlog en de absurditeiten van de holocaust. Het boek is niet 

alleen een sterk persoonlijk document, maar geeft ook enig inzicht in 

de wijze waarop de anti-joodse maatregelen en deportaties in die jaren op joden zelf zijn 

overgekomen. In het stuk zit toneelspel, muziek en ook 2 tangodansers. 

 

Dinsdag 1 mei, 14.30 en 20.00 uur 

Toegang € 7,50 (contant/pin/contactloos) 

Drankjes € 1,50 (contant/pin/contactloos) 

Bezoekadres:   van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem-Noord 

E-mail:              info@verhalenhuishaarlem.nl 

Telefoon:           023 - 525 2116 

Facebook:         Verhalenhuis Haarlem 

Website:            www.verhalenhuishaarlem.nl 
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WOENSDAG 2 MEI - START GARDENSONGS 

 

Stichting ZaaiGoed zet zich actief in met groen- en cultuurprojecten voor en met ouderen 

waardoor waardevolle contacten, belevingen en plezier 

ontstaan. Dit doen we door samen met de deelnemers 

naar buiten te gaan, de zintuigen te laten prikkelen door 

de natuur, het daglicht en het weer, elkaar verhalen te 

vertellen, te zingen, te koken en andere creatieve en 

kunstzinnige bezigheden uit te voeren. Telkens weer zien 

we de deelnemers èn de begeleiders genieten en tot bloei 

komen!  

 

Voor de cultuurspecial Gardensongs zijn we op zoek naar krasse ouderen! Zingt u mee? 

Kijk op  http://www.stichtingzaaigoed.nl/projecten en kies voor Gardensongs. 

  

Woensdag 2 mei is de start en we eindigen dit project in november 2018. Gedurende 

de hele periode komt de groep iedere week op woensdag van 10.00 tot 15.00 uur naar de 

Zintuigentuin, bij slecht weer nemen we ‘de tuin’ mee naar binnen in ons nieuwe tuinhuis.  

Locatie: Volkstuinvereniging Zonder Werken Niets, Van der Aartweg 25, Haarlem.  

Er zijn geen kosten aan verbonden; koffie / thee en lunch wordt door de Stichting 

ZaaiGoed georganiseerd.  

 

Aanmelden kan per mail op info@stichtingzaaigoed.nl of per telefoon op 06-406 449 06.  

 

 

VRIJDAG 11 MEI - FIETSCLUB 

 
Dit keer gaat de fietstocht naar De Tuinen van West, 

een groengebied tussen de Haarlemmerweg, Halfweg 

en Ringvaart Haarlemmermeer.  

We verzamelen om 10 uur op de Grote Markt bij de 

fontein. Neem wat eten en drinken mee voor onderweg. 

Ik hoop op meer deelnemers dan de vorige keer!  

Nico Geluk, tel. 06-484 060 36. 
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ZONDAG 6 MEI - EETCLUB 

 
Op zondag 6 mei gaan wij brunchen bij Hotel v.d. Valk, 

Toekanweg 2, Haarlem. 

U wordt verwacht om 12.00 uur en het eindigt om 15.00 uur. 

De prijs bedraagt € 28,50 inclusief alle drankjes en fooi. 

Het restaurant is bereikbaar met de bus 3, 73 en 300 of met 

de auto, u kunt gratis parkeren. 

Gaarne opgeven bij Anja Vooren, tel. 06-533 031 31. 

Het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren 

Activiteiten Haarlem. 

 

 
DINSDAG 8 MEI - PATHE 50PLUS BIOS 

 

Op dinsdag 8 mei draait DUNKIRK. De film toont het 

dramatische waargebeurde verhaal van de evacuaties van 

de schijnbaar ten dode opgeschreven geallieerde soldaten 

op het strand van Duinkerken in de Tweede Wereldoorlog. 

Als de Duitsers hen insluiten lijkt het erop dat de soldaten 

nergens heen kunnen, maar er is hulp onderweg. Een felle 

strijd volgt. 

 Vanaf 13.00uur 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 café de Raecks, (op het hoekje van de 

Raaks en de Zijlvest) om na te praten.  Aanmelden is niet 

noodzakelijk. 

Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43). Ticketprijs € 7,50 

inclusief koffie of thee en iets lekkers, aangeboden door Pathé 

alleen vóór de voorstelling.  

 

In de zomermaanden gaan we niet gezamenlijk naar de film. Pas weer in oktober vindt 

u de aankondiging in de Nieuwsbrief. Maar de 50plus-films gaan wel door, dus wie houdt u 

tegen om te gaan en/of gezellig met iemand af te spreken. 
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DINSDAG 8 MEI - DANSOCHTEND 

 
Wil je dansen, dans dan mee! 

Iedere 2e dinsdag van de maand organiseren SportSupport, 

Dock Haarlem en KennemerHart een dansochtend voor 

inwoners van Haarlem en eventuele mantelzorgers . Een 

dansdocent, tesamen met een vrijwilligersgroep, verzorgt dan 

een leuke dansochtend waar men kan stijldansen, vrij 

dansen, zitdansen etc. op muziek van vroeger en nu. 

 

Hoe laat: 10.30 - 12.00 uur 

Wanneer: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 aug, 11 sept, 9 okt, 13 nov, 11 dec 2018 

Locatie: Wijkcentrum de Ringvaart, Fl. van Adrichemlaan 98, 2035 VD Haarlem 

Voor wie: Iedereen die lekker wil dansen, samen of alleen 

Kosten:  Alleen consumpties zijn voor eigen rekening 

Aanmelding/Informatie: Annemarie Sybrandy, Kennemerhart: 06-237 492 34 

    e-mail: Annemarie.sybrandy@kennemerhart.nl 

NB: Mocht u willen dansen maar heeft u geen vervoer, dan kunt u ook contact met ons 

opnemen en dan proberen wij dit te regelen, mits voortijdig aangemeld. 

Grand opening :  

Dinsdag 8 mei met voor de liefhebbers een verzorgde lunch voor € 3,--. 

 

 
WOENSDAG 16 MEI - STADSWANDELING GOUDA 

 
We verzamelen in de hal van het station om 9.25 uur en nemen de 

Intercity richting Den Haag Centraal van 9.37 uur.  

Vandaar met de IC naar Gouda. 

De wandeling “Vrouwen van Gouda” start om 11.45 uur bij de VVV op 

de Markt 35, en duurt ongeveer 1 ½ uur. Aan deze wandeling kunnen 

maximaal 20 mensen deelnemen.   

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

Aanmelden voor 12 mei per mail: stad@seniorenclubhaarlem.nl  

of per telefoon 023-527 63 36. Let op: nieuw e-mailadres. 
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VANAF DONDERDAG 17 MEI - WANDELTRAINING 

 
NATIONALE DIABETES CHALLENGE 

Wandel mee naar meer gezondheid 

 
Vanaf donderdag 17 mei organiseren verschillende 

zorgverleners uit de regio in samenwerking  met 

SportSupport en Dock een 20-weekse wandeltraining. 

Onder begeleiding van een professionele wandeltrainer 

bereiden max. 30 deelnemers  zich stapsgewijs voor op 

de Nationale Diabetes Challenge in september. 

 

Bewegen helpt complicaties te voorkomen 

Diabetesverpleegkundige Ilona Verschoor (Spaarne Gasthuis): “In de behandeling van 

diabetes wordt een gezonde leefstijl steeds belangrijker. Regelmatig sporten en bewegen 

kan complicaties op latere leeftijd voorkomen. Het helpt je bloedglucosewaarden onder 

controle te houden/krijgen, waardoor je je beter, gezonder en zelfverzekerder voelt.” 

 

Wat houdt de Challenge in? 

Vanaf 17 mei gaan we 20 weken lang, onder begeleiding van een wandeltrainer, elke 

week een uur (iedere donderdag 19.00 uur) wandelen samen met medewerkers van het 

Spaarne Gasthuis, FysioExpert en fysiotherapie Teding van Berkhout. 

Het uiteindelijke doel is om in de week van 26 t/m 29 september 2018 gezamenlijk de 

slotweek van de Nationale Diabetes Challenge te lopen, deze week wordt er op vier 

verschillende dagen gewandeld. De laatste dag (zaterdag 29 september) komen alle 

teams van Nederland bijeen in Amsterdam. Gezamenlijk leggen we dan vanuit het 

Olympisch Stadion Amsterdam de laatste kilometers af tijdens de finaledag van de 

Nationale Diabetes Challenge. 

 

Kosten: 1 euro per wandeling, 5 euro voor de finish. Vol=Vol. 

Meer informatie: www.nationalediabeteschallenge.nl 

Wilt u meedoen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met LuciaGrooff: 

Lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023-526 03 02. 
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DONDERDAG 31 MEI - MUSEUMBEZOEK 

 

Gemeentemuseum Den Haag - Art Nouveau in Nederland 

Een nieuwe kunst voor een nieuwe en betere samenleving. Dat 

is waar veel kunstenaars en ontwerpers rond 1900 naar op 

zoek zijn. Na een eeuw van stijlen die het verleden citeren, 

ontstaat een nieuwe vormentaal van asymmetrie, gebogen 

lijnen en organische decoratiemotieven. Nederland neemt in 

deze artistieke zoektocht een geheel eigen plek in. Art nouveau 

sprankelt in ons land van vernieuwingsdrift en idealisme, maar er wordt evengoed gezocht 

naar het authentieke. Met een interdisciplinaire presentatie zet het Gemeentemuseum de 

toegepaste kunsten uit het fin de siècle in een brede context. Zo maakt de tentoonstelling 

de dynamiek van die tijd (1884-1914) inzichtelijk, voelbaar én herkenbaar in onze tijd 

waarin authenticiteit en vakmanschap opnieuw hoog in het vaandel staan.  

 

Art Nouveau in Nederland legt de focus op de periode tussen 1884 – 1914 en zoomt in op 

de ontwikkelingen in ons land. De grote selectie van meer dan 350 werken, waaronder 

affiches en boekbanden van Jan Toorop, kamerschermen van Jac. van den Bosch, 

kalenderbladen van Anna Sipkema, verfijnde natuurstudies van Theo Nieuwenhuis, 

metaalwerk van Jan Eisenloeffel, meubels van Johan Thorn Prikker en complete interieurs 

van Karel de Bazel en Hendrik Petrus Berlage, biedt een rijk beeld van deze tijd. De 

insteek van de tentoonstelling is interdisciplinair en duidt de stroming in overkoepelende 

thema’s als ‘Terug naar de natuur’ en ‘Verlangen naar het Oosten’.  

 

Naast het accent op de versmelting van de kunsten, is er aandacht voor afzonderlijke 

ontwerpers, waaronder een aantal tot nu toe onbekende (vrouwelijke) kunstenaars. Verder 

is er aandacht voor specifieke motieven en details, voor de invloed van het 

ontwerponderwijs en de band met Den Haag, een belangrijk centrum van de art nouveau 

in Nederland.  

 

Aanmelden kan per email: julie.lindeman@telfort.nl of telefonisch tot 19:00 uur  

023 – 576 23 30, svp géén voicemail inspreken.  

Verzamelen: vanaf 9:30 in de hal van Haarlem Station.  

Vertrek per trein: 10:07 vanaf spoor 6 naar Den Haag Centraal. 
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IEDERE DINSDAG EN DONDERDAG - GEZELLIG WANDELEN IN MIDDENDUIN 

 
Eindelijk is het voorjaar met veel mooi wandelweer.  

Iedere dinsdag- en donderdagochtend maakt een groepje dames een wandeling van een 

uur door dit mooie natuurgebied. Gaat u ook eens mee! 

Verzamelen: 9.25 uur op de parkeerplaats van Middenduin, 

Duinlustweg, Overveen. 

Wandelen: 9.30 - 10:30 uur. Na afloop gaan we met elkaar 

een kopje koffie drinken. 

 

Bel voor meer informatie: Els van den Bos tel. 023 - 576 24 

43. 

 

 

 

MAANDAG OM 11.00 UUR KOFFIEOCHTEND 

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

en gezellig. Bij mooi weer zitten we op het terras. De 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. 

Maandag 21 mei (2e Pinksterdag) is Tante Sientje gesloten. 

 

 

WOENSDAG OM 10.30 UUR KOFFIEOCHTEND 

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

Gooth, en bij mooi weer op het gezellige terras. Er is altijd een 

gastheer of gastvrouw  aanwezig om u 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. 

Elke woensdag vanaf 11 uur is er op de Botermarkt een snuffelmarkt. 
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VERSLAG BUSTOCHT 10 APRIL 
 

We kijken terug op een prachtige dag, onderweg genoten we 

van het mooie frisse groen. 

 
Met een gids liepen we door het 

Vincentre museum, waarbij we veel geleerd hebben over het leven 

van Vincent van Gogh. Daarna maakten we, ook met een gids, een 

rondrit met de bus langs de belangrijkste plekjes in en rond 

Nuenen.  

Aan de rand van Nuenen kregen we een lekkere lunch in De Opwettense 

Watermolen, een 300 jaar oude molen.  

Daarna op weg richting Nijmegen, naar het plaatsje 

Haps. In de Aalshof leerden we op een leuke manier 

alles over de kip en het ei. We kregen allerlei soorten 

advocaat te proeven en we konden buiten kijken 

bij de verschillende kippenrassen. 

 
Deze dag zijn we veilig vervoerd door Paul in een mooie bus van OSKAM. 

 
Paula Blom 

 

 

NIEUWSBRIEF OP PAPIER? 
 

Nee, de Nieuwsbrief blijft een  digitale uitgave. Het merendeel 

van onze donateurs kan er goed mee uit de voeten via hun 

computer of tablet. Maar voor de donateurs zonder deze 

apparaten gaan we op beperkte schaal en tegen kostprijs een 

papieren versie aanbieden. Dat gebeurt in zwart/wit en op 

dubbelzijdig A4 formaat papier. Abonneren is nodig zodat we het juiste aantal kunnen 

printen. 

 Wilt u hem per post ontvangen? U ontvangt hem dan twee dagen nadat hij per e-mail is 

verzonden. Dit is kostbaar vanwege de portokosten.  

De prijs een jaarabonnement (12x) bedraagt € 30,--. Stapt u tussentijds in dan betaalt u de 

nog komende uitgaven in dat jaar. Opgeven en betalen via het secretariaat. 

Komt u regelmatig koffiedrinken of jeu de boulen? Dan kunt u hem ook daar afhalen. Zo’n 

afhaal abonnement kost  € 9,60 per jaar en dat geeft u eveneens op bij ons secretariaat. 

De vertraging t.o.v. het e-mail exemplaar bedraagt dan 2-5 dagen. 
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IN 2018 ALLE DEELNEMERS DONATEUR! 

 
Zoals we al vaker hebben vermeld, vragen we elke deelnemer aan onze activiteiten 

donateur te worden. Mocht u voor 2018 nog niet uw bijdrage hebben overgemaakt, dan 

verzoeken we u dat alsnog te doen. 

Let op, het donateurschap van minimaal € 25,00 is per persoon. Voor echtparen en stellen 

die beide aan activiteiten willen deelnemen, geldt dus het dubbele bedrag. 

Bij een activiteit met een beperkt aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan, 

gaan donateurs voor. Indien er plaats is voor een partner of introducé betaalt deze 

meestal een kleine toeslag.  

Wilt u ook mee blijven doen aan onze activiteiten of kent u mensen die dat willen? U wordt 

al donateur vanaf € 25,00 per persoon 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@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 – 526 08 50.  

 
Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 

All rights reserved 
 

Ons postadres: 

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

J.W. Frisolaan 9a 
2051 HG Overveen 

secretaris@seniorenclubhaarlem.nl 
 

IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem  
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Het juninummer verschijnt 25 mei. 

Kopij uiterlijk 18 mei naar de redactie:  

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl 

met  cc naar (eenmalig) Karin Faase secretaris@seniorenclubhaarlem.nl 

mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl

