
Alleen voor deelname aan het klaverjassen betaald u € 2,50 vanwege de
prijsjes die er aan verbonden zijn, de andere spellen zijn gratis.
Vooral het keezen krijgt steeds meer enthousiaste deelnemers vanuit de
Seniorenclub.
Het is een Oud-Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8
personen. Het kan worden omschreven als een combinatie van mens-
erger-je-niet en het kaartspel 'pesten'. Het is een leuk spel waarbij een
beetje tactisch inzicht en veel geluk met de speelkaarten komt kijken.
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zondag 30 september - spelmiddag bij PUK
Met uitzondering van de maand oktober kunt u t/m mei 2019 op de eerste zondag van de
maand in de kantine van PUK in Haarlem-Noord terecht voor een spelmiddag. 
U kunt dan klaverjassen, maar ook andere spellen spelen zoals KEEZEN - BILJARTEN -DARTEN -
SJOELEN en er kan uiteraard ook een partij Jeu de Boules gespeeld worden.

Bij de spellen moeten er voldoende deelnemers zijn, maar bij het darten en sjoelen is het al aardig
als je met twee of drie bent. De beste garantie op voldoende deelnemers is om zelf wat
vrienden/vriendinnen mee te nemen!  De inloop is om 13.00 uur en omstreeks 13.30 uur
beginnen we te spelen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen.
Nadere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl.
 

maandag 1 oktober - Internationale Dag van de Ouderen
Geef u snel op;  er zijn nog enkele plaatsen!

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.
 
Heeft u de speciale nieuwsbrief al gelezen? Hierin staat informatie over de gezondheidszorg in Zweden,
de vergelijking met Nederland en wat we van elkaar kunnen leren.
Een mooi gespreksonderwerp op de Internationale Ouderendag.
 
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).  
Let op: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. Bus 3, halte Spaarnhovenstraat,
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Voor bewoners in Haarlem Zuid en wijken om het Centrum.
Elke eerste woensdag van de maand van 14 tot 16 uur is er tijd voor een
persoonlijke ontmoeting. Voor mensen die verhalen willen delen, nieuwe
mensen ontmoeten en inspiratie opdoen.
Neem ook je wensen mee, je weet maar nooit... we zijn nooit te oud om iets
nieuws te ondernemen. 

Voor de gezelligheid € 2,--  meenemen. Uw gastvrouwen Mieke en Laura zorgen dan voor een
verrassing bij de koffie/ thee. 

Waar: Houtplein 32, locatie Univé. Zij stellen koffie en thee ter beschikking. 
Graag telefonisch opgeven bij: Mieke de Booij 023-531 51 66
Of per e-mail:                       Laura Gulickx  lam.gulickx@hccnet.nl
We hebben plaats voor 8 à 10 personen en vol is vol. We zien u graag!
 

Op dinsdag 9 oktober gaan we weer beginnen aan het filmseizoen en wel met
The Post, een meeslepend waargebeurd drama, geregisseerd door Steven
Spielberg. Het verhaal is gebaseerd op de onthullingen van de Pentagon Papers,
geheime documenten over de Vietnamoorlog. 
 
Als Daniel Ellsberg tot de ontdekking komt dat het Amerikaanse volk wordt
voorgelogen, staat hij voor een enorm dilemma: het openbaar maken of het
verzwijgen in het belang van de nationale veiligheid. Katharine Graham, Amerika's
eerste vrouwelijke krantenuitgever van The Washington Post, zet samen met
haar (hoofd)redacteur Ben Bradlee alles in het werk om de documenten te publiceren na te zijn
aangeklaagd door de regering Nixon.
De hoofdrollen worden gespeeld door Meryl Streep en Tom Hanks.
 
Vanaf 13.00 uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen.
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.

stopt op ca. 200 meter van de kerk. 
 
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 uur 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 (deel 2)
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.
 
Wees er snel bij, want we hebben nog slechts plaats voor 15 deelnemers. 
U kunt zich aanmelden tot 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! 

woensdag 3 oktober - high tea café

dinsdag 9 oktober - Pathé 50plus bios
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Na afloop van de film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken en napraten in
café de Raecks.

Wij gaan eten bij café restaurant Vandesande, Santpoorterplein 1, 
2023 DM Haarlem, te bereiken met bus 2, halte Velserstraat.
Het wordt een 2-gangenmenu (voor- en hoofdgerecht en koffie na afloop).
Het menu kost € 25,--. 
Inloop 17.30 uur.

Opgeven bij Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.
Gaarne het bedrag overmaken op NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem.
 

Kom op woensdagmiddag eens kijken. Inloop en verzamelen om 13.30 uur,
we beginnen om 14.00 uur. We stoppen meestal na 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.

Routebeschrijving naar het PUK complex
Het adres is Vlietweg 2 te Haarlem. PUK bevindt zich nabij het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-
Noord, het Bastion hotel en McDonald’s. De buslijnen 2, 3, 14, 73 en 75 hebben hun halte bij het
Spaarne Gasthuis-Noord. 

Inrit
Wanneer u rijdt op de Vlietweg van Haarlem richting Velserbroek, ziet u aan uw rechterhand net
voor de kruising met de Slaperdijk een kleine inrit. Er staat in de grasstrook een bord met daarop
PUK Boulodrome en een pijl. U kunt het haast niet missen! 
 
Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl.
                                                                                                                      

Op donderdag 11 oktober 2018 hebben we mevrouw Zafanja Hartog van de
Hersenstichting uitgenodigd om ons te vertellen over onze hersenen, hoe we
zaken onthouden en hoe het komt dat we dingen vergeten. Naast uitleg geeft
zij tips om het geheugen te helpen met zowel interne als externe strategieën.
 

Het geheugen is een belangrijke functie van onze hersenen die onmisbaar is voor ons dagelijks
functioneren. Zonder geheugen weten we niet wie onze naasten zijn, op welk moment we leven,
waar we leven en wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Een hersenaandoening kan het
geheugen behoorlijk verstoren.
 
In deze lezing krijgt u meer informatie over de werking van de hersenen en gaan we in op het
geheugen. U hoort meer over de verschillende soorten geheugen en de onderliggende
neurobiologie in de hersenen. Tevens krijgt u meer informatie over het verschil tussen normale
vergeetachtigheid en geheugenproblemen veroorzaakt door een hersenaandoening (zoals
dementie). 

dinsdag 9 oktober - eetclub

Na een periode van ziekte ben ik, Anja, weer in staat om de eetclub te organiseren.

woensdag 10 en 24 oktober - Jeu de Boules
Jeu de Boules spelen gaat zomer en winter door!  
Nu de herfst in aantocht is zullen we weer regelmatig in de mooie hal van het PUK complex
spelen. Deze hal is niet alleen goed verlicht, maar wordt ook verwarmd wanneer de
buitentemperaturen gaan dalen.

donderdag 11 oktober - informatiemiddag Hersenstichting
Geheugen en vergeten
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Wilt u ook uw geheugen zo lang mogelijk in goede conditie houden? Kom naar deze lezing en leer
hoe dat te doen.
 
Wanneer:  donderdag 11 oktober 2018 van 14:00 – 16:00 uur.
Waar:        Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk,
                   tegenover Sauna van Egmond). 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. 
Kosten:      De lezing wordt gesponsord door het Hofje Codde Van Beresteyn. Eigen                  
                   bijdrage € 3,- voor koffie/thee met wat lekkers.
Aanmelden: vóór 4 oktober a.s. bij Karin Faase, tel: 023–5260850
                   of e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl.
 

We gaan vandaag naar Leiden, waar we een themawandeling zullen maken. 
Een gids van het Gilde neemt ons mee langs de geboorteplek en andere
plaatsen,die te maken hebben met het Leidse leven van een van onze meest
bekende schilders, namelijk Rembrandt van Rijn. Kosten € 3,-- per persoon.
 
We ontmoeten elkaar in de centrale hal van station Haarlem bij de
kaartautomaat om 9.35 uur en nemen de trein van 9.50 uur naar Leiden.
Aanmelden kan per e-mail bij stad@seniorenclubhaarlem.nl 
of per telefoon 023-5276336, graag zo spoedig mogelijk.

•   Vallen is te voorkomen
•   Opstaan na een val is te trainen
•   Hoe u de gevolgen van vallen kunt beperken
•   Hoe u zich veilig kunt voelen in uw eigen omgeving
•   Prettig en zeker willen bewegen?
•   Er weer op uit willen gaan?
    
Wanneer:    10x iedere woensdag van 10.00-11.00 uur, start cursus woensdag 17 oktober
Kosten:        € 30,--, HaarlemPashouders gratis
Waar:           Sportschool Haarlem-Oost, Byzantiumstraat 74, 2033 EK Haarlem
Voor wie:     Inwoners van Haarlem (deelnemers met Parkinson hebben voorrang)
Tip:              Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de cursus
Inschrijving: per mail Lgrooff@sportsupport.nl of telefonisch 023-5260302
Vol=vol, maximaal 10 deelnemers
 

Zeventig jaar na de oprichting van CoBrA eert het museum één van de
prominente leden van deze internationale kunstgroep: Corneille Guillaume
Beverloo, bekend onder zijn voornaam. De presentatie toont het kleurrijke
werk waarmee Corneille (1922 - 2010) internationale erkenning kreeg en
neemt je mee in het universum van deze belangrijke kunstenaar.

En daarna gaan we nog naar het Nationaal Jenevermuseum.
Hier is van alles te ontdekken over de historie van jenever en de samenhang
met Schiedam. 
In de tentoonstelling '1001 Jeneveretiketten' worden ongeveer 1000
etiketten in de schijnwerpers gezet. Ze zijn gerangschikt per thema,

woensdag 17 oktober - stadswandeling

vanaf woensdag 17 oktober - cursus 'valtraining en bewegen'
De cursus wordt gegeven door een gediplomeerde oefentherapeute en zij behandelt de
volgende onderwerpen:

donderdag 25 oktober - museumbezoek
Naar Schiedam, een stad waar de museumgroep nog nooit op bezoek was. Dat gemis halen we
in met een bezoek aan het Stedelijk Museum.
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bijvoorbeeld export, flora en fauna. 
Ook publieke figuren, symbolen en het drukproces komen aan bod.
 
Toegang Stedelijk museum:   met MK gratis en zonder € 12,50 
Toegang  Jenevermuseum:     met MK gratis en zonder €   8,50
 

Samenkomst om 9.30 uur in de centrale stationshal Haarlem en met de Intercity van 9.51 uur
naar Schiedam (spoor 6, richting Vlissingen).
 
Aanmelden per mail bij Marius Meesters mariusmeesters@versatel.nl of tel. 023-7514428.
 

Voor vrijdag 26 oktober heeft Erik een leuk rondje boven het kanaal
bedacht, niet meer dan 40 km.
Neem een lunch mee, we gaan onderweg ook koffie drinken.
We verzamelen zoals gewoonlijk om 10 uur, op de Grote Markt bij de fontein.
Wil je nog iets weten, bel dan Erik tel. 06-13733531.

Prachtige foto’s op groot scherm, de live voice over stem van Hidde Maas en
Gerrit Boeschoten op klarinet. Een totaal belevenis in beeld, woord en
muziek over het ruige herdersleven in de Vooralpen.
Slechts twee voorstellingen in Nederland!
Het culturele dinsdag dagprogramma wordt georganiseerd in samenwerking
met Seniorenclub Haarlem, Kennemerhart, Zorgbalans en Haarlem-Sjopper.
Reserveren en informatie: zie boven

vrijdag 26 oktober - fietsclub
Herinnering: Op 28 september doen we een rondje Haarlem, dit keer onder leiding van
Erik van der Leij. Nico is druk met zijn verhuizing.

september/oktober - Verhalenhuis

Voor deze activiteiten kunt u zich aanmelden via de Verhalenhuis telefoon: 
06 - 24 75 76 28 of www.verhalenhuishaarlem.nl (ook voor informatie)
Adres Verhalenhuis Haarlem: Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord

Zaterdag 29 september14.00 uur / € 2,50
Stadswandeling 'Verhalen van Noord'
Met gids Hans Hulsbergen gaat u op stap langs bekende en onbekende bezienswaardigheden in de
buurten die ten zuiden van ons kerkelijk centrum liggen en zich globaal uitstrekken tussen het
Juliana- en het Zaanenpark. In 1729 bestonden die buurten nog uit relatief kleine lapjes grond die
elk een eigen bestuur hadden. In die zin zullen namen als Hoogerwoert, Schooterbos en Zaenen u
bekend voorkomen. 
Vertrek: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (geopend vanaf 13.30 uur)
Kosten:  Deelname is € 2,50, drankjes vooraf en achteraf zijn € 1,50
De wandeling duurt anderhalf uur
Reserveren: zie boven
 
Maandag 1 oktober 20.00-22.00 uur / gratis
Radio uitzending: 'Haarlem Leeft! - Nieuw in Noord' is een nieuw radioprogramma van
Haarlem105 RTV wat live wordt uitgezonden vanuit Verhalenhuis Haarlem met nieuws, interviews,
uitgaanstips, debat en live muziek uit Haarlem-Noord. 
Bezoekers kunnen vanaf de publiekstribune meepraten.

Dinsdag 2 oktober14.00 en 20.00 uur / €10,--       
Theaterstuk: Luigi, een herdersleven 
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Lunchen met een goed verhaal kan nu bij het Verhalenhuis! In samenwerking met Buuv wordt
iedere derde donderdag van de maand gezellig samen geluncht en is er iedere maand weer een
andere leuke of informatieve activiteit. 
Donderdag 18 oktober12.00-14.00 uuur: 
Samen zingen met dirigente Leny van Schaik
Kosten: De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,--. Losse drankjes zijn € 1,50. 
Reserveren vooraf is noodzakelijk in verband met de inkoop (zie boven).
Vervoer: U kunt gehaald en gebracht worden voor € 2,-- als u gratis lid wordt van de Haarlem-
Sjopper. Kijk op www.haarlem-sjopper.nl voor het aanmeldformulier of bel:  023-205 23 19.
 

Een nieuw stuk van Marijke Kots voor kinderen vanaf 4 jaar: Glittergroente!
In de groentetuin van Dibbertje Dib de slak wonen Mevrouw Sla, Heer Peen
en de rode Kool Purpel.
Ze hebben het gezellig met elkaar, totdat er op een dag een hele vreemde
groente zomaar de tuin binnen komt wandelen.
Een groente, die helemaal glittert. Hij ziet er zo raar uit, en dan heet hij ook
nog Glittergroente. Wat een gekke naam!
Hij wil met zijn vriendje Sprietje in de tuin van Dibbertje Dib komen wonen. Maar willen Heer
Peen, Mevrouw Sla en Purpel dat wel? Een groente, die er zo vreemd uitziet kun je die eigenlijk
wel vertrouwen? Waarom blijft Glittergroente niet gewoon in zijn eigen tuin wonen? Een
vertelvoorstelling over anders zijn. “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg….”, maar daar
heeft Glittergroente helemaal geen zin in. Hij wil zijn wie hij is.
Marijke Kots heeft vele jaren voor kinderen gespeeld in haar eigen Haarlemse theater en werkt al
lange tijd ook als regisseuse voor diverse toneelgroepen en projecten. Sinds een jaar is zij de vaste
bespeler van het Verhalenhuis in de herfst- en voorjaarsvakantie.
Reserveren: zie boven
 
Vrijdag 26 oktober19.30 uur / €4,--       
Amélie (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain) 
Amélie is een klassieker, waarbij niet alleen de filmmuziek nog weken in je hoofd blijft hangen. Een
serveerster vindt eigen geluk door zich in te spannen voor het geluk van anderen.
Reserveren: zie boven

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober dagelijks om 15 uur / € 7,50 (incl limonade)
GlitterGroente (4+) voor opa, oma en kleinkinderen

donderdag 8 november - informatiemiddag Sociaal Wijkteam
Tijdens de bijeenkomst wordt verteld wat het Sociaal Wijkteam voor u kan betekenen en uw
verdere vragen worden beantwoord.

'Wilt u informatie of advies over werk, inkomen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft u behoefte aan
iemand die meekijkt naar mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam in uw buurt kan helpen.
Bijvoorbeeld bij het maken van een plan om uit schulden te komen of weer werk te vinden bij langdurige
werkloosheid. Het Sociaal Wijkteam helpt mensen die geen sociaal netwerk hebben met het opbouwen
van een netwerk.
Het Sociaal Wijkteam denkt met u mee als u vragen hebt over wonen, of als u zich eenzaam voelt, of te
vaak verveelt, of als u huishoudelijke of persoonlijke zorg nodig hebt, en ook bij een moeizame relatie met
familie of buren. U krijgt een steuntje in de rug. Ook kunt u met het Sociaal Wijkteam kijken of familie,
vrienden of buren u kunnen helpen. Voor uw vragen over opvoeden of opgroeien werkt het Sociaal
Wijkteam nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. '
 
Wanneer: donderdag 8 november 
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 € 3,00 voor de koffie / thee.
Aanmelden vóór 1 november bij Paula Blom-Breeuwer tel. 06-12057118 of via mail:
paulabreeuwer@gmail.com.
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We beginnen met een kopje koffie/thee.
De warme lunch bestaat uit: crème Agnès Sorel, filetlapjes met champignon-
roomsaus, diverse groenten, pommes duchesse, waldorfsalade en
kerstbavarois. Hierna nog een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Bij aankomst ontvangt u twee muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.

   
Iedere maandag om 11 uur drinken we koffie/thee bij Tante Sientje.
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.

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken in de serre van Café De
Gooth. 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.

vrijdag 14 december - kerstlunch
Ook dit jaar kunnen we weer met elkaar in de kerstsfeer komen, na het succes van vorig jaar.
We gebruiken de kerstlunch bij de Jeu de Boules club PUK, in een mooi versierde zaal met
muzikale begeleiding door het Spaarne Kwartet.

Net als afgelopen jaar kunt u dansen op de muziek van het Spaarne Kwartet.
Dit belooft een gezellige middag te worden.
 
De inloop is vanaf 11.00 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur. 
Het adres van PUK is Vlietweg 2 te Haarlem, schuin tegenover het Bastion hotel en McDonald’s.
Bus 2, 3, 73 en 75 halte Delftplein / Spaarne Gasthuis-noord. Er is een ruime parkeerplaats.
 
De kosten voor deze kerstlunch zijn € 22,50 p.p. U kunt zich aanmelden vóór 20 november, 
mail: paulabreeuwer@gmail.com of tel. 06-12057118, graag tussen 17.00 - 18.30 uur.
De aanmelding is definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van
binnenkomst.
Rekeningnummer: NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom-Breeuwer, vermeld ook uw naam!
 
Het is niet mogelijk bij PUK om te pinnen, dus neem wat geld mee wanneer u meer wilt drinken
of een fooi wilt geven.
 

bewegen 50+
4x kennismaken met een sport naar keuze
 
Kijk voor het complete aanbod op www.bewegen50plus.nl of vraag de GRATIS brochure aan.
Meer info: bel 023-5260302 of mail Lgrooff@sportsupport.nl.
 
Sportfonds 50+: Speciale korting voor HaarlemPas-houders!
 

iedere maandag en woensdag - koffieochtend

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

iedere dinsdag en donderdag - wandelen in Middenduin
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Het was voor alle
deelnemers aan deze
tocht wel erg vroeg
opstaan!
 
We bereikten Kruiningen
en kregen daar een
verse ‘Boules’ bij de

koffie/thee gepresenteerd.
Daarna gingen we op weg naar
Middelburg, een verrassende stad met
mooie oude gebouwen en leuke
terrasjes. 

Na ons vertrek uit
Middelburg haalden we de
gids op, hij wachtte bij een
parkeerplaats op de bus.
Hij vertelde veel over
Walcheren en Zuid
Beveland. Ook tijdens de
rondleiding in de

mosselfabriek en bij de oesterputten in
Yerseke, vertelde hij uitgebreid. Daarna
volgde een mooie tocht over de dijk langs
de Oosterschelde met uitzicht op kotters
en de Zeelandbrug. 

Iedereen was erg verrast over het cadeau-tasje met allerlei benodigdheden om
mosselen en oesters lekker klaar te maken.
Terug in Kruiningen hebben we de film over de mosselteelt gezien en daarna
was het gezellige diner.
Johan de buschauffeur heeft ons deze dag met zijn prettige rijstijl rondgereden in
zijn mooie bus.
We hebben genoten van deze zeer lange en leerzame dag.
Paula Blom

Woensdag 19 september zijn we met de stadswandeling naar Slot Assemburg
geweest. Daar zijn we door een gids rondgeleid in het kasteel (want dat is het
eigenlijk). Het zag er allemaal mooi uit.
Buiten in de grote tuin kregen we een rondleiding door een andere gids.
Het is een leuke en interessante dag geworden, we hadden gelukkig mooi weer.
Ans Keijzer

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.
 

verslag bustocht 6 september

verslag stadswandeling 19 september

Het novembernummer verschijnt 25 oktober.
Kopij uiterlijk 18 oktober naar de redactie:

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