
 
Jeu de Boules instuif, een Seniorenclub-activiteit voor het gehele jaar! U
bent te gast bij PUK in Haarlem Noord schuin achter Spaarne Gasthuis
Noord.
In september zijn we 7 jaar bezig. Het blijft pure ontspanning en het aantal
deelnemers groeit gestadig. Meestal melden zich 24 tot 30 deelnemers.
Iedereen is welkom en speelt direct mee, want het spel is snel geleerd. Je
speelt met eigen of geleend materiaal van de vereniging PUK. In de
zomermaanden is het buiten spelen een waar genoegen, lekker in het
zonnetje! Maar een hoofddeksel is een aanrader!

Ook vrijwilligers moeten van hun welverdiende vakantie kunnen
genieten. Vandaar dat Ruud Divendal en Paula Blom deze maand
Anja en Johan vervangen. Zij hebben een zomerse locatie uitgezocht
voor een barbecue aan het strand van Zandvoort op dinsdag 17 juli.

U bent van harte welkom van 17.00 tot ca. 20.00 uur in   
Paviljoen Jeroen,
Strandafgang Barnaart 20, 2041 KB Zandvoort.

Het BBQ buffet bestaat uit hamburger – biefstuk – kipfilet – varkenshaas – zalmfilet – Griekse
salade – tonijnsalade – rijst – groenteratatouille met stokbrood en diverse sausjes.
De prijs bedraagt € 26,-- per persoon incl. fooi. 
In deze prijs zitten ook twee drankjes (wijn, bier of fris).  

Naast de fiets en auto (parkeren is vaak lastig en duur) is het reizen met de 
trein een aanrader. Het is ca. 7 minuten lopen van het station Zandvoort. De
rit met de Sprinter van Haarlem CS of Overveen duurt eveneens een paar
minuten. 
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woensdag 27 juni, 11 en 25 juli - Jeu de Boules

De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. koffie of thee. Drankjes in de pauze of na afloop zijn
voor eigen rekening.  We spelen op de woensdagmiddag om de 14 dagen van 14.00 tot 16.00 uur.
 
De komende speelmiddagen zijn: 27 juni, 11 en 25 juli, 15 en 29 augustus. Verzamelen doen we in
of buiten de kantine vanaf 13.30 uur.
Informatie: Ruud Divendal, tel. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl .
 

dinsdag 17 juli - eetclub in Zandvoort aan het strand!
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Geef u op voor 10 juli bij Ruud Divendal,
e-mail: ruud.divendal@planet.nl  - tel. 06-53160436.
Het bedrag overmaken op:
IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v. St Senioren Activiteiten.
 

Vandaag gaan wij met een gids van de Historische Vereniging Rijswijk een
Monumentenwandeling maken door het oude gedeelte van Rijswijk.

We nemen de trein naar Den Haag HS en gaan verder met tram 1 die ons vlakbij
ons koffieadres afzet. De gids is daar aanwezig en vertelt onder het koffiedrinken
de geschiedenis van Rijswijk. Voor de gids betalen we € 3,-- p.p. Graag gepast!
Er is een aanbieding: koffie met gebak € 5,--, maar alleen koffie of thee mag
natuurlijk ook.

We ontmoeten elkaar in de centrale hal van station Haarlem om 9.05 uur. De trein vertrekt om
9.20 uur van spoor 6.
Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus zo spoedig mogelijk aanmelden als je mee wilt gaan bij
stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch 023-5276336.
 

Dit voorjaar is het 25 jaar geleden dat twee jonge Nederlandse
modeontwerpers drie prijzen wonnen op het mode- en fotografiefestival in
Hyères, Zuid-Frankrijk. Omdat ze geen naam voor hun samenwerking
hadden opgegeven, noemde de jury ze Viktor & Rolf. 

De Kunsthal in Rotterdam viert het jubileum met een grote tentoonstelling,
Viktor&Rolf fashion artists 25 years. Op de expositie ligt de nadruk op
de couturestukken die ze in die jaren hebben gemaakt. De meeste
ontwerpen zijn nu nog net zo spectaculair als toen ze werden geshowd.

We verzamelen in de centrale hal van station Haarlem om 9.40 uur.
We vertrekken om 9.51 uur vanaf spoor 6 met de Intercity naar Vlissingen.
De toegang is gratis met de Museumkaart.

Graag opgeven bij Francis Ludding, per e-mail naar fludding@live.nl  of 's avonds telefonisch
06-15833788.
 

 
Vandaag, vrijdag 27 juli, gaan we naar Wijk aan Zee. We verzamelen
om 10 uur op de Grote Markt bij de fontein. Neem wat eten en
drinken mee voor onderweg.
 
Vanaf nu fietsen we iedere laatste vrijdag van de maand, maar
niet op vrijdag 29 juni.

Voor informatie: Nico Geluk, tel. 06-48406036.
 

woensdag 18 juli - stadswandeling

donderdag 26 juli - museumbezoek
Op donderdag 26 juli gaan we naar Rotterdam. Er is in de Kunsthal een expositie van de fashion
die Viktor en Rolf in 25 jaar ontworpen hebben.

vrijdag 27 juli - fietsgroep
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We gaan naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen.

Er zijn wel enkele spelregels bij de Museum Plus Bus:
    * Deelnemers moeten 70+ zijn
    * Opstappen: alleen op Julianapark hoek Pijnboomstraat
    * Vertrektijd is om 9.30 uur. De bus is al ruim op tijd aanwezig

De koffie met een echte Zeeuwse Bolus staat voor ons klaar in Kruiningen aan
de Westerschelde. Er is een filmvertoning over de mosselteelt en we maken
daarna een rondrit in en om Yerseke. Met een gids langs oesterputten en
havens. We krijgen de gelegenheid om een mosselfabriek te bezoeken en er
wordt u een mossel- en oesterproeverij aangeboden.

's Middags een bezoek aan het mooie eiland Walcheren met de Zeeuwse
hoofdstad Middelburg.
Middelburg is een prachtige stad waar je heerlijk kan dwalen in de oude
smalle steegjes en gezellige kleine pleintjes. Er is veel te zien en te
genieten, ook zijn er veel terrasjes met uitzicht op het prachtige stadhuis
en leuke winkels. Ook het Zeeuws Museum is in het centrum.

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.
Voor het eerst krijgen wij de unieke kans om hier gebruik van te maken.

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 8.00 uur bij Paula Blom: 
tel. 023-5311553. Geeft u dan ook door of u een rollator of een rolstoel mee neemt.

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

donderdag 6 september - busreis naar Zeeland
Donderdag 6 september a.s. gaan we naar Zeeland met een 3-gangen diner aan het Veerse Meer.



U heeft hier 2 uur vrije tijd.
Op weg naar huis geniet u nog van een 3-gangen diner in restaurant 'De
Boei', schitterend gelegen aan het Veerse Meer in Wolphaartsdijk.

We vertrekken weer van Julianapark en Schalkwijk, de juiste tijden komen
in de augustus Nieuwsbrief. We zijn om ongeveer 21.30 uur terug.

De kosten voor deze bustocht zijn € 53,00, daar is ook de fooi voor de chauffeur bij inbegrepen.
Het is de bedoeling dat u zelf een lunch mee neemt, en de drankjes tijdens het diner zijn voor
eigen rekening.

Aanmelden: alleen op woensdag 15 augustus a.s. op tel. 023-5311553, vanaf 8.00 uur.

In totaal kunnen er 48 personen deelnemen, rollators kunnen worden meegenomen.
Bij aanmelding aangeven:
1. waar u wilt opstappen, Haarlem Schoterweg /Julianapark bij de bushalte, of in Schalkwijk    

Europaweg 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 (waar u mee
aangemeld bent).

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

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: van 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 2, 9 en 16 juli koffie (of thee) drinken bij Tante Sientje, 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. 
Tijdens de vakantieweken is Tante Sientje op maandag gesloten. 

Op maandag 23 en 30 juli van 11.00 tot 12.00 uur bent u welkom op ons vakantie-adres:
Café Restaurant VANDESANDE, Santpoorterplein 1. Hier is ook een terras.
VANDESANDE is bereikbaar met de fiets en v.a. 27 juli met bus 2. U stapt uit bij de halte
Velserstraat. Van hieraf is het nog ongeveer 3 minuten lopen.
De gastvrouw is Anja Vooren.

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken in de serre van Café
De Gooth, en bij mooi weer op het gezellige terras met uitzicht op de
snuffelmarkt. 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.

iedere dinsdag en donderdag - wandelen in Middenduin

iedere maandag en woensdag - koffieochtend

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



van de voorzitter

Het zal u niet ontgaan zijn: de nieuwe Europese privacywetgeving is op 25 mei 2018 in werking
getreden. Deze wet is in Nederland bekend onder de naam AVG: Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Deze wet schrijft voor dat iedereen die binnen een organisatie (bedrijf, instelling maar ook
stichting, vereniging of club) omgaat met persoonsgegevens, zich houdt aan regels die de
bescherming van deze gegevens garanderen. 

Onze bestuursleden en vrijwilligers hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook
hebben we tien praktische regels opgesteld die ons helpen op de juiste wijze met uw gegevens
om te gaan.

Wij garanderen onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze
beveiligd bewaren en niet ongevraagd delen met derden. Om welke gegevens het gaat en hoe we
hiermee omgaan staat beschreven in onze Privacyverklaring welke te vinden is op onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen.
Verzoeken hiertoe gaan via ons secretariaat: secretaris.sah@gmail.com.

De nieuwsbrief wordt verstuurd via het systeem LaPosta. Onderaan de nieuwsbrief kunt u klikken
op ‘gegevens inzien en wijzigen’ of u uitschrijven via ‘hier afmelden’. Om de nieuwsbrief te blijven
ontvangen hoeft u niets te doen. 

Mocht u nog vragen hebben over de AVG in het algemeen of de toepassing ervan binnen onze
stichting, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat: secretaris.sah@gmail.com.

Wij hopen dat we samen met u nog vele jaren kunnen genieten van gezellige, interessante,
leerzame en sportieve activiteiten.

Namens het bestuur,
Hans Riemens

Het augustusnummer verschijnt 25 juli.
Kopij uiterlijk 18 juli naar de redactie:

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
met cc naar paulabreeuwer@gmail.com

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 
All rights reserved

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor deze nieuwsbrief
Ons postadres:

Seniorenclub Haarlem
t.a.v. Karin Faase, secretaris
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Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.
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