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IN DEZE NIEUWSBRIEF  

8 en 22 augustus  Jeu de Boules
13 augustus  Museum Plus Bus
14 augustus  eetclub
15 augustus  stadswandeling
30 augustus  museumbezoek
31 augustus  fietsgroep

6 september  busreis naar Zeeland
11 september  cursus valpreventie
borduurcursus / teken- en schildercursus
maandag en woensdag koffieochtend
dinsdag en donderdag wandelen
verslagje barbecue 17 juli

WOENSDAG 25 JULI, 8 EN 22 AUGUSTUS - JEU DE BOULES  

Jeu de Boules in augustus, een typisch vakantiespel!
Velen van ons herinneren het zich nog wel. Op de camping was er altijd wel een veldje te 
vinden waarop gespeeld kon worden. Soms complete  competities met een gezellige nazit 
onder de luifel, kortom vakantie zoals het hoort te zijn!  Toch was dat niet altijd zo zoals 
blijkt uit het onderstaande stukje geschiedenis over Petanque zoals ons spel officieel 
heet:Petanque is een variant van een typisch balspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de
oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een krachtspel. De 
Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van gemaakt ongeveer in de vorm
zoals we het nu nog kennen.Ook in de middeleeuwen bleven Petanque en andere 
balspelen erg populair, maar daarna verslapte de interesse ervoor met uitzondering van 
bepaalde streken zoals de Franse Provence.De huidige vorm ontstond in 1907 in La 
Ciotat nabij Marseille. Ten behoeve van een oude man, Jules Lenoir, die door reumatiek 

geen aanloop meer kon nemen, werden de spelregels aangepast. De werper moest op 
zijn plaats blijven, en dat werd afgedwongen door een cirkel rond hem te trekken. 
Pétanque heeft daardoor de reputatie van "oude mannensport" gekregen.
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Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het Petanque begonnen aan een indrukwekkende 
opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde maar al spoedig ook andere Europese 
landen en zelfs daarbuiten. De vele toeristen die met het Petanque kennismaken in 
Frankrijk worden er blijkbaar zo door gegrepen, dat ze het in hun eigen streken gaan 
importeren. Momenteel wordt Petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, 
Madagaskar, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe.

We spelen in de zomer buiten, dus soms is een hoofddeksel
aan te raden. Spelen met open schoeisel is niet toegestaan.
In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook wat
genuttigd kan worden. 

Kom op woensdagmiddag eens kijken. We verzamelen om
13.30 uur en beginnen om 14.00 uur. Het einde is doorgaans
rond 16.00 uur. 
Het is vrije inloop, het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie of thee gratis, 
krijg je de bouls in bruikleen (indien nodig) en je treft een prettig gezelschap dat je binnen 
korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt. 

De speeldagen zijn: 25 juli, 8 en 22 augustus, 12 september. 
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436,  e-mail: ruud.divendal@planet.nl.

MAANDAG 13 AUGUSTUS - DAGTOCHT MUSEUM PLUS BUS  

Informatie voor de deelnemers:

OPSTAPPEN:        alleen op Julianapark hoek Pijnboomstraat
VERTREKTIJD:      9.30 uur, de bus is al ruim op tijd aanwezig

Aankomst terug in Haarlem ongeveer 17.00 uur
Wanneer er nog vragen zijn: Paula Blom-Breeuwer, tel 06-12057118.

DINSDAG 14 AUGUSTUS - DE EETCLUB GAAT SPAANS!  

Ook in augustus vervangen Ruud Divendal en Paula Blom ons culinaire
duo Anja en Johan bij de keuze van een dinerlocatie. Ditmaal blijven we
opnieuw in de vakantiesfeer en wat eet je in Spanje: Tapas! 

U bent van harte welkom van 17.00 tot ca. 20.00 uur in het
kleine maar intieme restaurant  Ricardoz Tapas in de
Cronjéstraat 154.  

U kunt daar genieten van vers klaargemaakte Tapas. Met een mooi glas huiswijn er bij en 
een goed gezelschap, zoals dat bij de eetclub gebruikelijk is, komt u snel in de Spaanse 
vakantiesfeer.
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De prijs voor
deze avond onbeperkt Tapas eten bedraagt € 25,-- per persoon incl. fooi. In deze prijs zit 
één drankje (wijn, bier of fris). 

Ricardoz Tapas zit ongeveer schuin tegenover Tante Sientje in de Cronjéstraat. Met de 
buslijnen 3, 73 en 75 komt u er makkelijk, uitstappen bij halte Julianaplein. 

Geef u op voor 10  augustus bij Ruud Divendal,
e-mail: ruud.divendal@planet.nl  - tel. 06-531 60 436
Het bedrag overmaken op: IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v. St Senioren Activiteiten 
Haarlem.

WOENSDAG 15 AUGUSTUS - STADSWANDELING  

Rondwandeling door historisch Katwijk. 
We verzamelen in de centrale hal van station Haarlem om 
9.05 uur en nemen de NS Intercity richting Den Haag Centraal van 
9.20 uur. In Leiden gaan we verder met de bus naar Katwijk. De 
wandeling duurt ongeveer 1 ½ uur.   
De kosten voor de gids zijn € 5,-- p.p. Graag gepast in biljet van € 
5,--.

Er kunnen maximaal 20 personen mee, aanmelden voor 10 augustus 
per mail bij stad@seniorenclubhaarlem.nl, of telefonisch 023-5276336.

DONDERDAG 30 AUGUSTUS - MUSEUMBEZOEK  

Hermitage Amsterdam: 
Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18de eeuw 

Classic beauties
Het menselijk lichaam heeft kunstenaars door de eeuwen heen
gefascineerd. In het midden van de achttiende eeuw kreeg dit onderwerp
in de kunst een nieuwe dimensie door spectaculaire opgravingen in Italië.
Onder meer Canova, Thorvaldsen, Mengs, Kauffman en Batoni streefden
naar de ultieme perfectie: nóg beter dan het (esthetische) ideaal van de
Grieken en Romeinen. Veel kunstenaars en welgestelde jongeren gingen
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naar Italië om de bronnen van inspiratie op te zoeken. In de tentoonstelling maakt de 
bezoeker eenzelfde Grand Tour langs de beste voorbeelden van deze neoclassicistische 
kunst, uit de collectie van de Hermitage. 
Classic Beauties wordt een lust voor het oog met onder andere een prachtige Canova-
collectie, inclusief het absolute topstuk De Drie Gratiën.

Verzamelen: in de centrale hal van station Haarlem om 9.40 uur voor de trein van 9.55 uur
(spoor 3).
Aanmelden per e-mail: julie.lindeman@telfort.nl of tot 19:00 uur tel. 5762330.

VRIJDAG 31 AUGUSTUS - FIETSGROEP  

Deze keer doen we een rondje Spaarnwoude. We verzamelen om 10
uur op de Grote Markt bij de fontein. Graag eten en drinken voor 
onderweg meenemen. Laten we er een mooie dag van maken.

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

Herinnering: vrijdag 27 juli gaan we naar Wijk aan Zee.

DONDERDAG 6 SEPTEMBER - BUSREIS NAAR ZEELAND  

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

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.
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.
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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, van 8 tot 14 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.

DINSDAG 11 SEPTEMBER - CURSUS VALPREVENTIE  

Op dinsdag 11 september is er een gratis informatiebijeenkomst over 
de valpreventiecursus 'In Balans'. 

Deze vindt plaats in het gebouw De Wijzer, Mgr. Huibersschool, 
Vilniusstraat 2, 2034 EM Haarlem. Vanaf 10.15 tot 12.00 uur bent u 
van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 

U kunt zich gelijk inschrijven voor de cursus die € 30,- gaat kosten 
voor 18 x, inclusief cursusboek. Haarlem-Pashouders van 50 jaar en 
ouder kunnen gratis deelnemen.
Vol=vol , dus wees er snel bij!

Voor informatie en aanmelding: Lucia Grooff, tel. 023-5260302 of per mail 
Lgrooff@sportsupport.nl.

DINSDAGEN IN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER  
BORDUURCURSUS - BLOEMSTILLEVENS  

Voor liefhebbers van naald en draad organiseert Stichting Zaaigoed
een borduurcursus 'Bloemstillevens'. Gedurende 8 bijeenkomsten
maakt ieder naar eigen wens een bloemstilleven. Bij mooi weer
werken we buiten in onze zintuigentuin, bij slecht weer binnen in ons
grote tuinhuis. Voor het materiaal, koffie/thee en een eenvoudige lunch
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wordt gezorgd. We ronden de cursus af met een kleine expositie. Er is ruimte voor 10 
deelnemers.

Om u in te schrijven kunt u Erika Meershoek bellen: 06-41866778 of een mail sturen naar: 
contact@stichtingzaaigoed.nl.

-5-
Begeleider:  Theo Rutte, borduur vakman
Locatie:        Zintuigentuin op volkstuincomplex ZWN
Adres:          Van der Aartweg 25, 2026 ZM Haarlem
Wanneer:     Dinsdag 24+31 juli, 14+21+28 aug. en 4+11+18 sept.
Tijdstip:        10.30 tot 14.00 uur
Kosten         € 50,-- p.p. voor de cursus, incl. materialen en catering
________________________________________________________________________

ZATERDAGEN IN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER EN OKTOBER  
TEKEN- EN SCHILDERCURSUS - BLOEMPORTRETTEN  

Stichting Zaaigoed organiseert een teken- en schildercursus
'Bloemportretten'. We starten de 8 bijeenkomsten met een
gezamenlijke lunch. Vervolgens gaan we schetsen, aquarelleren en
schilderen. Bij mooi weer werken we buiten in onze zintuigentuin, bij
slecht weer binnen in ons grote tuinhuis. We ronden de cursus af
met een kleine expositie. Er is ruimte voor 10 deelnemers.
Om u in te schrijven kunt u Erika Meershoek bellen: 06-41866778 of een mail sturen naar: 
contact@stichtingzaaigoed.nl.

Begeleider:  Erika Meershoek, beeldend kunstenaar
Locatie:        Zintuigentuin op volkstuincomplex ZWN
Adres:          Van der Aartweg 25, 2026 ZM Haarlem
Wanneer:     Zaterdag 28 juli, 4+11+25 aug., 1+8 sept. en 6+13 okt.
Tijdstip:         12.00 tot 16 uur 
Kosten         € 50,-- p.p. voor de cursus, incl. lunches en materialen

Bij beide cursussen kunt u op ieder moment instappen, kosten worden aangepast 
bij latere instap!

MAANDAG OM 11.00 UUR KOFFIEOCHTEND  
   
Iedere maandag in augustus koffie (of thee) drinken bij
Café Restaurant VANDESANDE, Santpoorterplein 1. Hier is ook een terras.
VANDESANDE is bereikbaar met de fiets en met bus 2. U stapt uit bij de 

halte Velserstraat. Van hieraf is het nog ongeveer 3 minuten lopen.
De gastvrouw is Anja Vooren.
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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 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 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.

BARBECUE MET DE EETCLUB

Dinsdag 17 augustus hadden we met de eetclub een 
voortreffelijke barbecue in Zandvoort.
Het zonnetje scheen, voor sommigen een beetje te warm, 
maar in de schaduw was het goed toeven! Het gezelschap 
bestond uit ongeveer dertig mensen.

Paula en Ruud, hartelijk dank voor het organiseren hiervan.
Het was ouderwets gezellig! 

Ria Smit
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Het septembernummer verschijnt 25 augustus.

Kopij uiterlijk 18 augustus 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

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. St Senioren Activiteiten Haarlem 
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