
De koffie met een echte
Zeeuwse Bolus staat voor ons
klaar in Kruiningen aan de
Westerschelde en er is een

filmvertoning over de mosselteelt.

 We vertrekken uit Kruiningen naar de
Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Daar heeft u
1u45min. vrije tijd.

U kunt in deze prachtige stad
de mooie gebouwen bekijken,
de oude smalle steegjes en de
gezellige kleine pleintjes. Ook
het Zeeuws Museum is in het
centrum.
Neem een terrasje met uitzicht op het
prachtige stadhuis of eet hier uw zelf
meegenomen lunch op.

Nieuwsbrief
september 2018

In deze Nieuwsbrief:
 
  6 september bustocht naar Zeeland
12 en 26 september Jeu de Boules
13 september lezing Haarlemse hofjes    
19 september stadswandeling
23 en 28 september Verhalenhuis
27 september museumbezoek
 

28 september fietsgroep
1 oktober internationale dag v.d. ouderen
maandag en woensdag koffieochtend
dinsdag en donderdag wandelen
voor in de agenda
verslag bustocht 13 augustus
 

donderdag 6 september - bustocht naar Zeeland
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor deze tocht, aanmelden bij
Paula, tel. 06-12057118.
 

Daarna maken we een rondrit in en om Yerseke. Met de gids die onderweg instapt gaan we langs
oesterputten en havens. We krijgen de gelegenheid om een mosselfabriek te bezoeken en er
wordt u een mossel- en oesterproeverij aangeboden.

We gaan terug naar Kruiningen en krijgen daar een 3-gangen diner. Naar keuze (bij de boeking al
doorgegeven) tomatensoep, schnitzel met pepersaus of zalm met saus, frites, warme groenten en
salade. IJs toe.

Vertrek: 
Om 7.45 uur vanaf Haarlem-Noord, Schoterweg/Julianapark bij de bushalte, 
gastvrouw Anja Vooren, tel. 06-53303131.
Om 8.00 uur uit Schalkwijk, Europaweg voor de Chinees bij bushalte Andalusië, 
gastvrouw Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118.

We zijn om ongeveer 21.30 uur terug.

De kosten voor deze bustocht zijn € 53,--, daar is ook de fooi voor de chauffeur bij inbegrepen.
Voor het zalmmenu betaalt u € 1,-- meer.
Het is de bedoeling dat u zelf voor de lunch zorgt of meeneemt (dus voor eigen rekening). De
drankjes tijdens het diner zijn ook voor eigen rekening.

Wilt u een opgeladen mobieltje meenemen wanneer u die bezit?
Heeft u nog vragen dan kunt u mij bellen, Paula tel. 06-12057118. 



In de maand september bestaat deze sportieve activiteit al weer
7 jaar. Wat begon met een voorzichtig voorstel op een
ledenbijeenkomst van de toenmalige ANBO-afdeling groeide uit
tot één van de gezelligste activiteiten van onze Seniorenclub
Haarlem.

Ook in september zullen we buiten spelen, behalve als het
regent of extreem zonnig en warm is, want dan spelen we in de
hal.  Buiten is een hoed of pet soms wel aan te bevelen en
gesloten schoenen zijn verplicht. In de pauze zitten we op het
terras waar na afloop ook wat genuttigd kan worden. 

Kom eens kijken en speel direct mee. 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 boules in bruikleen (indien nodig) en je treft een prettig
gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt. 
De speeldagen zijn: 12 en 26 september. 
 

De Jeu de Boulesgroep gaat haar zevenjarig bestaan vieren met
een etentje. Dat wordt gedaan op woensdagavond 19 september
in restaurant Parck aan het Frederikspark nr. 2. Het diner is
vooral bestemd voor Jeu de Boulesspelers, maar indien er plaats
is kunnen ook anderen zich aanmelden. 

Informatie over het Jeu de Boules bij Ruud Divendal, 
tel. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl .
 

De heer Ger Boon van het Gilde in Haarlem verzorgt een middag
over de geschiedenis en het reilen en zeilen in de Haarlemse
Hofjes.
Het verhaal wordt veelvuldig geïllustreerd met beelden. Interessant
voor Haarlemse muggen, hofjesbewoners onder u, en nieuwkomers in
de stad.

Wanneer: donderdag 13 september, van 14.00 - 16.00 uur.
Waar: Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan, afd. Huurwoningen,
1e ingang (bij de aanleunwoningen). De zaal is op de 2e etage.

Te bereiken met bus 80, Prins Bernhardlaan en bus 2, Vincent van Goghlaan.
Komt u met de auto, dan kunt u parkeren in de straten rondom het Reinaldahuis.

De bijdrage voor deze middag is € 3,-- voor de koffie/thee.
Vóór 9 september aanmelden bij Liohra Meesters via e-mail liohrameesters@gmail.com 
of op tel. 023-7514428.
 

Slot Assumburg is een kasteel, gelegen tussen Heemskerk en
Uitgeest, met een prachtig  aangelegde tuin.  Eigenlijk is het zo
dichtbij en ik heb er nog nooit een kijkje genomen. Met deze
stadswandeling wil ik daar een eind aan maken. 

Ongeveer drie kwartier is bestemd om een deel van het kasteel te

 

woensdag 12 en 26 september - Jeu de Boules

donderdag 13 september - een virtuele wandeling door de
Haarlemse hofjes

woensdag 19 september - stadswandeling
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bekijken, de andere drie kwartier horen we van alles over de tuin. 

Kosten € 5.00, daar is een kop (gewone) koffie of thee bij
inbegrepen. 
Er is een maximum van 20 personen. 
We gaan met bus 73. Verzamelen om 9.15 uur onder de rijtuigkap.

Opgeven per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch 023-5276336, graag tussen 17.00 en
18.00 uur.
 

 Johnny is de ultieme anti-held van de jaren negentig; koud, cynisch en immoreel,
maar op andere momenten liefdevol en gepassioneerd. Hij is uit Manchester
gekomen om een vroegere vriendin, Louise, op te zoeken. Een doel heeft hij
verder niet. Na korte tijd ontvlucht Johnny het huis omdat hij het benauwd krijgt
van Sophie, de huisgenote van Louise. In de straten van Londen spreekt hij mensen
aan om zich aan ze op te dringen zonder dat ze dat merken. Mannen valt hij lastig
met weldoordachte filosofische uiteenzettingen, vrouwen valt hij seksueel lastig of
ontvlucht hij na ze voor zich ingenomen te hebben.

Toegang € 4,--
Nieuw: 5 zitplaatsen 1e rang, met bioscoopstoel en drankje naar keuze vooraf € 6,50
1994 - 132 minuten - Nederlands ondertiteld

Verhalenhuis Haarlem, Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Verdere informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Meer dan 7.000 Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn
vertegenwoordigd in het archief van de Stichting Nederlands
Literatuurmuseum en Literatuurarchief. Met bij elkaar ruim zes
strekkende kilometer documenten en objecten, waaronder circa 1,8
miljoen brieven, 250.000 manuscripten, 65.000 foto’s, 2.800
schrijversportretten en 60.000 kinderboekenillustraties, is dit archief
hét literaire geheugen van Nederland. 
 
Het is een ware schatkamer en rijke bron voor vele biografieën en andere literair-historische

23 en 28 september - Verhalenhuis

Zondag 23 september 12-17 uur: Open Huis seizoen 2018/2019
Met een gratis jeugdtheatervoorstelling en concert, presentaties en workshops van het
programma, film, live muziek, vioolschool en tekenschool info en nog veel meer voor jong en oud!
 
Vrijdag 28 september 19.30 uur: Filmserie moreel vacuüm van de 90's - Naked

donderdag 27 september - museumbezoek
Op donderdag 27 september gaan we naar het Nederlands Literatuurmuseum in Den
Haag.
Het Literatuurmuseum is, samen met het Kinderboekenmuseum, gehuisvest in het Koninklijke
Bibliotheek-gebouw. 
De entree van het museum is op de eerste etage. Het gebouw bevindt zich tussen het station
Den Haag Centraal, winkelcentrum New Babylon en de Utrechtsebaan. Loopafstand vanaf het
station is circa 2 minuten.

Kom dwalen tussen schrijvers en verhalen.
Verdiep je in grote en kleine verhalen over de Nederlandse literatuur. Schrijvers, thema's en
gebeurtenissen worden tot leven gebracht aan de hand van literaire schatten.
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publicaties. Niet alleen onderzoekers en de schrijvende pers, maar ook tv-programma’s,
uitgeverijen en musea maken regelmatig gebruik van het archief. 

Entree met de Museumkaart is gratis.
We verzamelen in de stationshal Haarlem om 9.20 uur.
Vertrek om 9.37 uur met de intercity vanaf spoor 6, rechtstreeks naar Den Haag Centraal.
Aanmelden bij Francis Ludding fludding@live.nl of telefonisch na 18.00 uur 06-15833788.
 

 
We blijven weer dicht bij huis en doen een rondje Haarlem. We verzamelen zoals
gewoonlijk om 10 uur op de Grote Markt bij de fontein. Eten en drinken voor
onderweg meenemen. We gaan er een gezellige dag van maken.
Wil je nog iets weten, bel me dan: tel. 06-48406036.
Groeten, Nico.

Herinnering: vrijdag 31 augustus gaan we naar Spaarnwoude.
 

Deze middag vertonen we de Zweedse film: “De 100-jarige man die uit
het raam klom en verdween …”.
De verfilming van de Zweedse bestseller is een zwartkomische variant op
Forrest Gump, vol onderkoelde humor en doldwaze situaties. Hoofdpersoon
Allan Karlsson  blikt op honderdjarige leeftijd terug op een onwaarschijnlijk
leven vol toevallige ontmoetingen met historische beroemdheden, en beleeft
intussen avonturen met gangsters, explosieven en een olifant. 

Het Verhalenhuis is vanaf 12:30 u open.
12.30 - 13.00 u Inloop
13.00 - 13.30 u Welkom, koffie/thee met appeltaart en slagroom
13.30 - 14.30 u Film (deel 1)
14.30 - 15.00 u Pauze met drankje en hapje
15.00 - 16.00 u Film (deel2)
16.00 - 17.00 u Napraten met drankje en hapje

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Dat is mogelijk dankzij de sponsoring van het Hofje
Codde Van Beresteyn.

Let op: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. Bus 3, halte Spaarnhovenstraat,
stopt op ca. 200 meter van de kerk. 

Wees er snel bij, want we hebben slechts plaats voor 60 deelnemers. 
U kunt zich aanmelden tussen zaterdag 15 en zaterdag 29 september:
   *Per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl o.v.v. uw naam en ‘opgave 1 oktober’
   *Per telefoon: Karin Faase: 023-5260850

NB: Iedere deelnemer dient donateur te zijn!
 

Vanaf maandag 3 september gaan we weer om 11 uur koffie/thee drinken bij
Tante Sientje. Bij mooi weer zitten we op het terras. 
Locatie: Julianapark 14. U kunt parkeren met een invalidenparkeerkaart en er is

vrijdag 28 september - fietsgroep

maandag 1 oktober - Internationale Dag van de Ouderen
Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats.
Ook dit jaar willen wij dit vieren, maar dan anders dan voorheen.

Wij nodigen u graag uit voor een gezellige middag op maandag 1 oktober 2018 in het
Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk, tegenover
Sauna van Egmond).  

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
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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.

Op 27 augustus gaan we nog naar Café Restaurant VANDESANDE,
Santpoorterplein 1.

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.

Daarna gingen we in drie groepen, met elk een gids, aan de wandel.
Onze gids, Maaike, vertelde dat 'smaken en geuren' het jaarthema
was van het museum. Bij de bakkerswinkel kregen we stukjes
polderwafel, gemaakt van aardappel, best lekker. Bij de kaaswinkel
stukjes Goudse en Edammer kaas. Verder liepen we langs een
moestuin, die leek precies op de volkstuin die ik dertig jaar gehad
heb. We liepen nog even de kapel in, die vroeger in Den Oever heeft
gestaan, daar steen voor steen is afgebroken en hier weer is
opgebouwd, een staaltje vakmanschap.

Terug naar het restaurant voor
de lunch. Het begon te regenen.

Na de heerlijke soep en
broodjes konden we nog hier

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

iedere dinsdag en donderdag - wandelen in Middenduin

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.
 

voor in de agenda
  9 oktober     -   de eetclub start weer
14 december  -   kerstlunch
 

verslag dagtocht Museum Plus Bus - 13 augustus
De bus vertrok om half tien naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen. 
Jorine, de chauffeur, heette ons hartelijk welkom en vertelde het een en ander over de Museum
Plus Bus. Er kunnen twee rolstoelen mee en een aantal rollators. Helaas geen scootmobiel. De
BankGiroLoterij is al tien jaar sponsor van de Museum Plus Bus, waar er inmiddels twee van zijn.
Ria, onze gids en gastvrouw van de bus, hield een gezellig praatje en vertelde hoe het programma
er die dag uit zou zien. Tot slot vertelde Paula nog het een en ander en wenste  ons allen een fijne
dag. En dat werd het.

Om ongeveer elf uur kwamen we aan en mochten via de 'VIP-ingang' naar binnen. Op naar de
koffie, maar door een misverstand moesten we daar even op wachten. Een beetje gemopper hier
en daar. Maar niets is zo bevorderlijk voor de saamhorigheid als samen wachten op de koffie.
Johan Cruijff zou zeggen: “Ieder nadeel hep z’n  voordeel!” Even later zat iedereen ervan te
genieten en van de overheerlijke appeltaart!



Eerst een paar spatjes maar dat
veranderde snel in een hoosbui.
Wij waren op tijd binnen, maar
een aantal mensen heeft het niet
droog gehouden.
Op de foto is te zien dat de was
er nog hing, maar de schapen
alvast gingen schuilen.

en daar een kijkje nemen.
Bijvoorbeeld bij het
postkantoor, de school, de
palingrokerij en de
gaperstentoonstelling. 

 

Toen werd het tijd om naar de boot te gaan, die ons naar het
parkeerterrein zou brengen waar de bus op ons wachtte. Helaas hadden
twee mensen de boot gemist. Maar zij kwamen al snel met de volgende en
na een grondige inspectie door Paula (is iedereen er!!!!) gingen we weer
richting Haarlem. Op de vraag van Jorine of we het naar onze zin gehad
hadden klonk er een volmondig ja en applaus voor haar prima manier van
rijden.

Ik wil eindigen met een woord van dank voor Paula en de BankGiroLoterij voor dit leuke uitje
naar het Zuiderzee Museum.

Ria Smit 

Het oktobernummer verschijnt 25 september.
Kopij uiterlijk 18 september naar de redactie:
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