
Petanque is een variant op een balspel dat al door de oude Grieken
werd gespeeld. Daar werd het beoefend als een krachtspel. De
Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van
gemaakt, zoiets zoals we het nu nog kennen.

Ook in de middeleeuwen bleven Petanque en andere balspelen erg
populair, maar daarna verslapte de interesse, behalve in de
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. Petanque heeft daardoor de reputatie van "oude mannensport" gekregen.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het Petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars, die
eerst geheel Frankrijk overspoelde en daarna andere Europese landen en daarbuiten. Momenteel
wordt Petanque gespeeld in Zuid- en West-Europa, Noord-Afrika, Madagaskar, de VS, Canada en
zelfs tot in Thailand en Japan toe.

Wij zoeken het niet zo ver weg. De Seniorenclub Haarlem speelt nu al
bijna 8 jaar op de banen van PUK (Petanque Union Kennemerland).        
’s Winters doen we dat binnen maar in de zomer buiten. 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
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: 8 en 22 mei, 12 en 26 juni. 
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436, e-mail: ruud.divendal@planet.nl 
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woensdag 8 en 22 mei - Jeu de Boules
Jeu de Boules in mei en juni, een typisch vakantiespel!

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. Toch was dat niet altijd zo.
Onderstaand iets over de geschiedenis van Petanque zoals ons spel officieel heet.
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Deze maand staan er twee routes op het program, waarheen en waardoor
blijft een verrassing. Datum: vrijdag 10 en 24 mei. 
We verzamelen bij de fontein op de Grote Markt en vertrekken om 10.00 uur.
Mooi weer meenemen......!

Graag even aanmelden:  Nico 06-484 06 036, e-mail ncgeluk@gmail.com
                                   Erik   06-137 33 531 e-mail erikvanderleij@nutz.nl

Emma Thompson speelt kinderrechter Fiona Maye, die naast met haar man
Jack vooral getrouwd is met haar werk. De zaken waarover Fiona zich buigt
liegen er dan ook niet om. Zo moet ze de moeilijke beslissing nemen een
Siamese tweeling te scheiden, waarbij één kind zal overlijden. Door haar
instelling als workaholic is Fiona altijd kinderloos gebleven, maar is ook de
intimiteit in haar relatie ver te zoeken. 
Jack, haar man, trekt het niet meer en besluit het huis te verlaten, na
aanvankelijk nog het voorstel te hebben gedaan om maar gewoon een affaire
te beginnen. 
Juist wanneer haar privéleven overhoop ligt wordt Fiona geconfronteerd met
een nieuwe zaak. Adam, een jongen van zeventien met leukemie, weigert
zichzelf uit geloofsovertuiging te laten behandelen. De jongen is bijna meerderjarig en zijn ouders,
die net als hun zoon Jehova's getuigen zijn, willen de wil van god respecteren met de dood tot
gevolg. De vraag is echter of bij een minderjarig kind de arts mag beslissen. Fiona besluit verhaal
bij de jongen zelf te halen en er ontstaat een bijzondere relatie tussen rechter en patiënt.
 
Vanaf 13.00 uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen. 
Na afloop van de film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in café de Raecks,
(op het hoekje van de Raaks en de Zijlvest) om na te praten.  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.  

Vorig jaar hebben we op een stralende dag Landgoed Nijenburg in
Heiloo bezocht, zoals een aantal van jullie nog wel zal weten. Het was
een groot succes, maar van het dorp zelf hebben we heel weinig gezien.
Daarom gaan we er vandaag een wandeling maken o.l.v. een gids van de
Historische Vereniging Heiloo. Kosten voor de gids € 5,-- p.p.

We ontmoeten elkaar in de centrale hal van station Haarlem bij de kaartenautomaat om 9.50 uur
en nemen de trein van 10.01 uur naar Heiloo.
Aanmelden bij stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby 023-527 63 36, graag vóór 10 mei.
Wil je ook aangeven of je mee gaat lunchen i.v.m. het reserveren van een geschikte plaats.

Buuf, Seniorenclub en het Verhalenhuis organiseren de Verhalen(huis)lunch.

Verhalen(huis)lunch: lunchen met een goed verhaal.
Vandaag: de Compaan, een vereenvoudigde tablet voor senioren.

Zie voor verdere informatie: Verhalenhuis in mei.

vrijdag 10 en 24 mei - fietsgroep

dinsdag 14 mei - Pathé 50plus bios
Op dinsdag 14 mei draait The Children Act, naar de gelijknamige bestseller van Booker-Prize
winnaar Ian McEwan (Atonement), die tevens het scenario schreef voor de film.

woensdag 15 mei - stadswandeling

donderdag 16 mei - Verhalen(huis)lunch

donderdag 23 mei - museumgroep
I.v.m. Hemelvaartsdag niet op de laatste donderdag van de maand
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We gaan naar de hoofdstad en bezoeken het Amsterdam
Museum in de Kalverstraat.
Inderdaad: echt midden in de stad en misschien (n)ooit
gezien of van gehoord.

Het museum is gevestigd in een voormalig weeshuis en
vertelt de geschiedenis van Amsterdam. Van de vroege
middeleeuwen via de gouden eeuw tot de moderne tijd.
Daarbij worden bevolkingsgroei, migratie, religie, tolerantie
en globalisering belicht.

In de passage ligt een tapijt waarin met symbolen de
ongeveer 180 nationaliteiten van de Amsterdamse
bewoners zijn geweven. Dit grote aantal is mede een
gevolg van onze koloniale geschiedenis en de status als
wereldstad, nu en heel zeker ook in het verleden. 
Ook de tentoonstelling over mode geeft een vergelijking
met die uit de achttiende en negentiende eeuw tegenover
het ideaalbeeld van de huidige tijd. 
Er is nog veel meer te zien, foto’s van Stephan Vanfleteren
tot een grote portretgalerij.

De toegang, inclusief audiotour: gratis met MK en zonder deze €15,00.
Bijeenkomst in de centrale stationshal om 10.00 uur en met de Intercity van 10.10 uur naar
Amsterdam. 
Aanmelden per mail bij Marius Meesters: mariusmeesters@versatel.nl of tel. 023-751 44 28.

Beste eetclub deelnemers,

Anja en Johan zijn met vakantie de komende tijd, zij wensen jullie een fijne zomer
toe.
Dinsdag 16 juli is er weer eetclub.

mededeling eetclub

Verhalenhuis in mei

dinsdag 30 april  14.00 en 20.00 uur  € 10,00  toneel
Lotte
Na 6 seizoenen volle zalen is nog 2 keer het aangrijpende stuk 'Lotte' van Fred Rosenhart  te zien.
Lotte is de vrouw van Fritz Pfeffer, die een belangrijke rol speelde in het Achterhuis en Annes
leven.  Maar wie was hij nu werkelijk? Fritz was de grote liefde van Lotte, ofwel Charlotte Pfeffer-
Kaletta. Zij wist niet waar Fritz ondergedoken zat en na de oorlog ontdekte zij pas hoe hij
werkelijk was: Anne Frank schilderde hem heel anders in haar dagboek, dan hoe Lotte hem
beleefde. Was Dussel, de bijnaam van Fritz Pfeffer, wel een sikkeneurige, kleinzielige en irritante
man?

donderdag 2 mei  20.00 uur  € 15,00  lezing
Gezond met CBD (Cannabidiol)
Terwijl steeds meer mensen bekend raken met de therapeutische werking, is het onzeker of CBD
beschikbaar blijft als voedingssupplement. CBD is, anders dan haar ‘stoute zusje’, niet psychoactief.
Je wordt er dus niet high of stoned van, hooguit een beetje relaxed. Maar wat is het, wat is het
effect op ons lichaam en wat zijn de verschillen met wietolie? Welke kwaliteitsverschillen zijn er,
hoe gebruik ik het en hoe weet ik wat voor mij de juiste dosering is? Op deze en andere vragen
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Samsara is Sanskriet voor ‘het eeuwig draaiende rad van
het leven’. Het is een visueel overdonderende film die je
meeneemt naar de wonderen van onze wereld; van heilige
gronden, rampzones, industriële complexen en
natuurpracht.
Gefilmd over een periode van bijna 5 jaar, op 100 locaties
in 25 landen toont Samsara onze wereld zonder dialoog

en is daardoor niet een traditionele documentaire maar een werk met prachtige beelden en
muziek. Gezien de verwachte drukte is een reservering alleen geldig indien online is betaald.

donderdag 16 mei  12.00 uur  € 5,00
Verhalen(huis) lunch: de Compaan, tablet voor senioren
Lunchen met een goed verhaal kan nu bij het Verhalenhuis!
In samenwerking met Buuv en Seniorenclub Haarlem wordt iedere derde
donderdag van de maand van 12-14 uur gezellig samen geluncht en is er iedere
maand weer een andere interessante en leuke activiteit. 
Vandaag: De Compaan, een vereenvoudigde tablet voor senioren.
De Compaan is een tablet ontworpen voor senioren die nooit met computer hebben gewerkt, of
die meer moeite krijgen met het werken op een gewone computer. Er is een begeleider aan je
gekoppeld die je helpt met het onderhoud van de computer. Deze wordt onder andere verstrekt
via Zorgbalans. Het eerste half jaar mag je de Compaan gratis proberen van de gemeente, waarna
je deze kunt aanschaffen voor de helft van de prijs (alleen de eerste 150 Companen dit jaar).

De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,00. Reserveren vooraf is
noodzakelijk in verband met de inkoop. Dat kan bij voorkeur via onderstaand
reserveringssysteem of anders via telefoonnummer: 06 - 24 75 76 28. Betalen kan ook bij
binnenkomst.

Jaarprogramma donderdag:
20 juni: 'De nieuwe bibliotheek' door vestigingsmanager Ingrid Reerink
18 juli: 'Verhalen met een glimlach' door Anneke Boltaringen
19 september: 'Met vallen en opstaan' door geriater Hilje Wind

vanaf woensdag 8 mei  19.00 uur  € 225,00 voor 8 bijeenkomsten
Mindfulness in de buurt
Een achtweekse cursus mindfulness o.l.v. Wendy van der Brugge van Brugproducties.
Een moment van aandacht voor jezelf is goud waard. Mindfulness leert je anders om te gaan met
stress of hoge verwachtingen en stimuleert je veerkracht en gezondheid.
Op woensdagavond 8 mei start een nieuwe achtweekse cursus mindfulness: 8 bijeenkomsten van
ruim 2 uur, een stilteochtend en een (telefonisch) startgesprek. Inclusief een uitgebreide map en
geluidsfragmenten voor thuisbeoefening. Meer informatie over mindfulness en de werkwijze van
Wendy: www.brugproducties.nl  Contact: 06-18183926 of info@brugproducties.nl

geeft Dyveke Kok (schrijfster van het boek ‘Gezond met CBD en andere Cannabinoïden’)
antwoord tijdens een avondvullend programma over CBD. Naast Kok, zullen er ook
ervaringsdeskundigen en een arts aan het woord komen. Een online ticket kost € 15,00 , aan de
deur  € 20,00.

vrijdag 3 mei  19.30 uur  vanaf € 6,00  film
Samsara - Film van Ron Fricke en Mark Magidson

maandag 6 mei  20.00 uur  gratis  live radio
Haarlem Leeft!
In samenwerking met Haarlem 105 RTV wordt iedere eerste maandag van de maand van 20-22
uur het programma 'Haarlem Leeft!' live uitgezonden vanuit het Verhalenhuis Haarlem. De
toegang is gratis.

dinsdag 14 mei  19.30 uur  € 5,00
"Oud en wijs" met Bert Kisjes
Oud is eeuwenlang verbonden geweest met wijs, maar die koppeling lijkt steeds meer te
verdwijnen. Vaak wordt oud verbonden met lastig, duur, gebrekkig en passé.
Een oude en wijze denker die dit thema creatief en kritisch uitwerkt is Bert Kisjes, theoloog en
filosoof, die zijn sporen verdient en verdiend heeft met allerlei creatieve en vernieuwende
initiatieven rond gemeenschapsvorming (zie bertkisjes.nl en Grotekerkbeverwijk.nl). Samen met
Bert gaan we op zoek naar de betekenis van het woordje 'en' in "Oud en wijs". 



Data: woensdag 8, 15, 22, 29 mei, 5, 12, 19, 26 juni van 19.00-21.15 uur
         
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:  06-24 75 76 28
E-mail: info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Bus 2 stopt in de Velserstraat, ongeveer 5 minuten lopen, en de auto kunt u vrij
parkeren in de omliggende straten, uitgezonderd voor de winkels.
__________________________________________________________

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken bij
Café De Gooth, in de serre of bij mooi weer op het terras. 
Er is altijd een gastheer aanwezig om u te ontvangen.
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
Nog een reden om te gaan: hij is er weer, de rommelmarkt! Voor of na de koffie kunt u gezellig
struinen over deze markt voor de deur van de Gooth! Wie weet zien we u later nog in het
programma 'Tussen Kunst en Kitsch' met uw aankoop.

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.

We willen kijken of er belangstelling is voor een 2e wandelgroep, op
maandag- of vrijdagochtend. 
Vanaf 9.30 uur een uurtje wandelen door Middenduin, Duinlustweg, Overveen
en na afloop met elkaar iets drinken.
Informatie: Paula Blom - Breeuwer, tel. 06-120 57 118.

Het was koud, wachtend op de bus van OskamReizen, de Chinees was
nog gesloten.
Ruim vijftig man en vrouw ging op reis naar Ossenzijl, het Nationaal
Park de Weerribben - Wieden.
Halverwege de reis naar het oosten was er koffie en taart, bij Hajé
restaurant Natuurpark. Daar konden we de benen wat strekken. Onze
chauffeur had af en toe interessante informatie over de omgeving waar
we doorheen en langs reden.
Zo hoor je nog eens wat.
Dan op weg naar het diner. We werden verwacht, alles stond klaar en de
bediening was geweldig. Vriendelijk, gedienstig en vlot; daar houden wij
van; de fooienpot werd gespekt.

Na een busrit van vijf minuten lag de boot op ons te wachten; een
overdekte boot met een conferencier als schipper aan het roer. Veel
leuke informatie over het natuurgebied, winplaats voor dakriet.
Op een mooie tijd terug in Haarlem, vol verwachting naar de volgende
trip.

Erik van der Leij

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
Iedere maandag van 11.00 tot 12.00 uur koffiedrinken, met het gebruikelijke kleine advocaatje, bij
Café Restaurant Vandesande. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te
ontvangen. 
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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

maandag of vrijdag - nieuwe wandelgroep?

verslag bustocht naar de Weerribben
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Het juninummer verschijnt 25 mei.
Kopij uiterlijk 18 mei naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
 

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

J.W. Frisolaan 9a
2051 HG Overveen

secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. St Senioren Activiteiten Haarlem 

 

Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje

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.

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://seniorenclub-haarlem.email-provider.nl/unsubscribe/klosedqb4a/6mcxeuqwsq
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-6mcxeuqwsq

