
Omdat er vorige maand geen belangstelling was gaat de
fietstocht dit keer weer 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.  
Voor informatie: Nico Geluk, tel. 06-484 06 036.
 

Zing mee met GardenSongs
 
Verhalenhuis Vitaal50+ organiseert in samenwerking met Kennemerhart,
Seniorenclub Haarlem, de buurtbus Haarlem-Sjopper en Stichting ZaaiGoed
gezellige en zinvolle activiteiten voor senioren vanaf 50 jaar. Dinsdagmiddag 5
juni staan verhalen, poëzie, luisteren en zingen centraal tijdens de
GardenSongs middag. Onder het genot van een drankje vertelt
projectbegeleider Erika Meershoek meer over dit project en gaat u samen

met haar ‘verhalen’ over herinneringen en associaties bij de geuren, kleuren, smaak en tast, die de
door haar meegebrachte kruiden, bloemen en planten bij u oproepen. Deze middag begint om
14.30 uur en is gratis toegankelijk.
 
Kathy Ziegler gaat tot december op de nieuwe Zintuigentuin in Haarlem-Noord met een groep
ouderen aan de slag met de verzamelde ervaringen en verhalen. In samenspel met de ouderen
worden dan gedichten en liedteksten gemaakt die geïnspireerd zijn op het bezig zijn op de tuin.
Hiermee wordt (letterlijk) een stem gegeven aan (kwetsbare) ouderen. De teksten worden door
Kathy bewerkt en zij componeert er muziek bij, wat wordt voorgespeeld aan de ouderen zodat zij
erop kunnen reageren en het geleidelijk aan hun eigen ‘garden songbook’ wordt. Deze speciale
vorm van aandacht en communicatie over en weer heeft een therapeutische werking, de ouderen
voelen zich nuttig en gewaardeerd wat ze fief, vrolijk en trots maakt. 
 
De unieke liedjes die zo op organische wijze ontstaan worden met gitaarbegeleiding van Kathy
Ziegler door een gelegenheidskoor ingestudeerd, opgenomen en ten gehore gebracht bij diverse
ouderencentra, zorginstellingen, buurthuizen en Verhalenhuis Haarlem. Dit alles stimuleert nieuwe
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vrijdag 1 juni - fietsclub

dinsdag 5 juni - GardenSongs



ontmoetingen, uitwisselingen en gesprekken tussen de ouderen, bekenden en onbekenden, jong en
oud van verschillende nationaliteiten. Als blijvende herinnering wordt een luisterrijke cd gemaakt
met de unieke Gardensongs, inclusief een mooi fotoboekje met memorabele momenten.
 
Dinsdag 5 juni, 14.30 uur
Toegang gratis, drankjes €1,50 (contant/pin/contactloos)
 
Verhalenhuis Haarlem, van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord
Meer informatie en gratis plaats reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie Zintuigentuin: https://www.youtube.com/watch?v=LiIl18oJij4
 

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:   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 49 234
                  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.
 

Buiten wordt op grindbanen  gespeeld, dus gesloten

dinsdag 12 juni - dansochtend

woensdag 13 en 27 juni - Jeu de Boules

Schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord, in het uiterste puntje van Haarlem Noord, ligt het
fraaie Jeu de Boules centrum “Boulodrome” met 16 binnenbanen en 32 buitenbanen.
Hierboven een foto van het gebouw toen het net klaar was. 
Het navigatieadres is Vlietweg 2.

Woensdagmiddag om de 14 dagen van 14.00 - 16.00 uur speelt hier een groep van 24 - 32 leden
van de Seniorenclub. Op koude en/of natte dagen spelen we binnen in de rode hal, in de zomer
gebeurt dat buiten. Dit jaar gebeurt dit voor het 7e jaar!  Traditiegetrouw gaan we deze zevende
verjaardag weer vieren met een gezellig etentje, maar daarover hoort u in de volgende
Nieuwsbrieven.
Jeu de Boules is een spel wat niet zozeer kracht als wel handigheid vraagt. Eenieder kan het
spelen. 
Er is geen vakantiestop. Op de volgende speeldagen heten wij u graag welkom: 13 en 27 juni. De
kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of thee. We verzamelen vanaf 13.30
uur in de kantine. 
Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening
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schoenen met niet al te dunne zolen! Bij erg zonnig weer is
een hoed of pet evenals een goede zonnebrandcrème aan te
bevelen. Boules worden (indien gewenst) gratis beschikbaar
gesteld.
 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ruud Divendal,
tel. 06-531 60 436 of per e-mail: ruud.divendal@planet.nl 

Spel en regie:  Bastiaan Toorenent, Yannick Weermeijer en Nico Meurs.
Techniek:        Kim de Ruiter
Geluid:           Hans de Ruiter

Wanneer:       zaterdag 16 juni, 20.00 uur
Toegang:         €12,50
Bezoekadres:  Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
E-mail:            info@verhalenhuishaarlem.nl
Telefoon:        023 - 525 21 16
Facebook:       Verhalenhuis Haarlem
Website:         www.verhalenhuishaarlem.nl
 

                                                                                
Toen Harderwijk nog aan de Zuiderzee lag was het vooral

zaterdag 16 juni - Verhalenhuis

 
 

Huis van Theater – Pinter’s Omerta

“Ik geloof dat niemand het huis uitgaat…”
De eerste productie van Huis van Theater verbindt twee kortere werken van de Britse
Nobelprijswinnaar Harold Pinter: ‘Family Voices’ en ‘De Dienstlift’. Door te zoeken naar de
samenhang tussen beide eenakters is er een unieke nieuwe voorstelling ontstaan die nu voor het
eerst als één geheel te ervaren is. Harold Pinter was een van de meest vooraanstaande
toneelschrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Kenmerkend voor zijn werk is dat de handeling
zich meestal afspeelt in een besloten ruimte en dat de personages in hun veiligheid bedreigd
worden door onverklaarbare vijandigheden van een buitenstaander.

De jongeman uit ‘Family Voices’ vertelt hoe geweldig hij het naar zijn zin heeft op zijn nieuwe
kamer in de stad. Wel krijgt hij meer en meer bedenkingen bij zijn medebewoners. Wat is dat
gefluister ’s nachts? Gaat Jane ooit naar school? En is Riley misschien van de geheime dienst? De
twee huurmoordenaars uit ‘De Dienstlift’ wachten op de opdracht die komen gaat. Maar alle
gebruikelijke routines verlopen anders dan gewoonlijk. Verontrustende vragen dringen zich op: ‘Is
het hier wel veilig?’ En: ‘Waarom neemt-ie nou geen contact op?!’
Ook in ‘Pinter’s Omerta’ spelen dreiging, beklemming en verwarring een grote rol. Maar, door het
absurde van de situatie en de typisch ‘Pinteriaanse’ dialogen, is het ook een stuk met een dosis
(zwarte) humor.

Huis van Theater is een nieuw, semi-professioneel theatercollectief dat vanuit bestaand repertoire
vernieuwende en brutale voorstellingen wil maken. Spelers en makers hebben de Toneelschool, de
Regieopleiding of een film-acteursopleiding afgerond. ‘Pinter’s Omerta’ is hun eerste productie. In
het najaar zal ‘Cloaca’ van Maria Goos op het programma staan.
 

woensdag 20 juni - stadswandeling
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een vissersplaats. Tegenwoordig  is het toerisme een
belangrijke bron van inkomsten. Het centrum is beschermd
stadsgezicht, dat belooft wat.

We nemen in Haarlem de trein van 09.30 uur, dus verzamelen
in de hal van het station om 09.15 uur. In Amsterdam en
Amersfoort moeten we overstappen en in Harderwijk is het
ongeveer 15 minuten lopen voordat we aan de koffie kunnen.
De kosten voor de gids zijn € 4,-- p.p.

Opgeven per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of bellen tussen 17.00 en 18.00 uur
tel. 023-527 63 36.
 

We gaan naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden,
dat zijn 200-jarig bestaan viert.
Koning Willem 1 gaf in 1818 de aanzet tot dit museum. 
De hoogleraar archeologie Reuvens kreeg de opdracht om een
museum op te bouwen. Hij krijgt een zaal van de Hortus Botanicus
tot zijn beschikking, waarin de verzameling van  Griekse en
Romeinse beelden wordt ondergebracht. Deze zijn geschonken
door een rijke Amsterdamse koopman, de start van het museum
en kapitaal voor de latere collectie. 
Het jubileum wordt onder andere gevierd met de expositie ”Al 200 jaar van nu”, waarin de
geschiedenis van het museum wordt verteld.
Toegang gratis met MK en zonder € 12,50.

Trefpunt de stationshal om 9.40 uur, we gaan met de intercity van 9.51 uur naar Leiden.
Opgeven bij Marius Meesters per mail mariusmeesters@versatel.nl of telefoon 023-751 44 28.
 

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 - 5762443.
 

Maandag om 11 uur koffie
(of thee) drinken bij Tante
Sientje, druk bezocht en
gezellig. Bij mooi weer zitten
we op het terras.
De gastvrouw is Anja Vooren.

Locatie: Julianapark 14.

Woensdag om 10.30
uur 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.

donderdag 28 juni - museumbezoek

eetclub

Deze maand is er geen eetclub.

iedere dinsdag en donderdag - wandelen in Middenduin

koffieochtenden
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U kunt parkeren met een invaliden-
parkeerkaart 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.

 

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.

Voor het eerst krijgen wij de unieke kans om hier gebruik van te
maken. We gaan naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Er zijn wel enkele spelregels bij de Museum Plus Bus: 
Deelnemers moeten 70+ zijn
Datum is maandag 13 augustus 2018
Opstappen: alleen op hoek Julianapark hoek Pijnboomstraat
Vertrektijd is om 09.30 uur. De bus al ruim op tijd aanwezig.

Tijdens de koffieochtenden is de Nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw/heer ernaar.

vooraankondiging

Maandag 13 augustus - dagtocht Museum Plus Bus

WE MOGEN MET DE MUSEUM PLUS BUS EEN DAGTOCHT MAKEN!
Een uitgelezen aanbod, speciaal voor de Seniorenclub Haarlem!

De Museum Plus Bus is een bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke
dag een groep senioren naar één van de veertien deelnemende musea.
Het gaat om senioren die moeilijk zelfstandig een museum kunnen bezoeken.
De bus heeft een lift waardoor er maximaal twee rolstoelen mee kunnen. Ook voor rollators is
er plaats.
De Museum Plus Bus wordt mogelijk gemaakt door de 800.000 deelnemers aan de BankGiro
Loterij. 

PROGRAMMA
11.00 uur Aankomst bus bij entreepaviljoen
11.30 uur Koffie met gebak 
12.00 uur Rondleiding
13.00 uur Lunch
14.00 uur Zelfstandig rondkijken plus wandeling naar boot 
14:45 uur Boottocht
15:15 uur Vertrek uit museum
15.30 uur Vertrek bus; we gaan weer richting de opstapplaats
17.00 uur Aankomst Haarlem

KOSTEN: €13,50
De busreis, een kopje koffie, de toegang tot het museum en de boottocht worden u aangeboden
door de Museum Plus Bus en is gratis.
U betaalt alleen voor het gebakje, de lunch en de fooi voor de chauffeur. 
De lunch bestaat uit: kopje tomatensoep, mini bolletje huisgemaakte tonijnsalade, mini bolletje
Beemsterkaas, kopje koffie of thee, glas melk.
Wij gebruiken de lunch in Het Amsterdamhuis, midden in het buitenmuseum.

Aanmelden, alleen voor donateurs, kan maandag 16 juli vanaf 08.00 uur bij Paula Blom: 
tel. 023-531 15 53. Geeft u dan ook door of u een rollator of een rolstoel mee neemt.

BETALEN
Na telefonische aanmelding, kunt u het bedrag overmaken op rekening nummer:
NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom – Breeuwer.
Deelname is alleen gegarandeerd als u zich zowel heeft opgegeven als betaald.
 



Kunt u op een weg met dit bord tegemoetkomend verkeer
verwachten? 
 

Ja, het is een verplichte rijrichting. 

Nee, het is een eenrichtingsweg.
 

Nee, het is een doodlopende weg.
 

opfriscursus VVN

Senioren hebben vaak al lang geleden hun rijbewijs gehaald. Intussen zijn er verkeersregels
veranderd, verkeerssituaties aangepast, er zijn borden bijgekomen. Weliswaar hebben zij ook
jarenlange ervaring en routine in het verkeer, maar soms slaat de twijfel toe.
Daarom kunnen automobilisten en andere verkeersdeelnemers zoals fietsers bij Veilig Verkeer
Nederland terecht voor het bijspijkeren van de kennis over verkeersregels en om de rijstijl onder
de loep te nemen. Doe om te beginnen eens de online verkeerstest. Hiermee ontdekt u in
twee minuten of uw kennis van de verkeersregels nog up to date is.
U vindt hem op www.opfriscursus.vvn.nl. De bovenstaande situatie behoort tot de korte test met
acht vragen, u zult verbaasd zijn.
 

donateurs
Nog een paar aanmeldingen en dan hebben we 150 donateurs!

Aandachtspunt: het donateurschap van minimaal € 25,00 is per persoon en per kalenderjaar. 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. Door het jaar heen zullen we ook activiteiten organiseren die gratis zijn voor donateurs.

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. 

Wilt u geen donateur meer zijn, meldt u dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand adres.
Uw gegevens worden dan met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderd.
 

Het julinummer verschijnt 25 juni.
Kopij uiterlijk 18 juni naar de redactie:

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
met cc naar paulabreeuwer@gmail.com
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ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/unsubscribe/klosedqb4a/iqajl5audc
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/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-iqajl5audc

