
Met de fietsgroep 'loopt' het nog niet echt. Hebben we in april heerlijk gefietst
met lekker weer, in mei hebben we afgezegd i.v.m. de kou (8* C).  Voor juni staan
weer twee datums gepland: 7 en 21 juni. 
Nico en ik hopen op lekker weer: zon en weinig wind, dan maken wij een mooie
route, en met een paar medefietsers is onze dag weer goed. 
Wel graag even aan melden via mail of telefoon:

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

Op dinsdag 11 juni draait Den Skyldige (The Guilty), een Deense thriller,
geregisseerd door Gustav Möller, met Jakob Cedergren, Jessica Dinnage en Omar
Shargawi.  Den Skyldige ging op 21 januari 2018 in première op het Sundance Film
Festival in de World Cinema Dramatic Competition. 

Voormalig politieagent Asger Holm is werkzaam bij de alarmcentrale. Hij krijgt een
noodoproep van een vrouw die ontvoerd werd. Wanneer de verbinding verbroken
wordt, gaat hij op zoek naar haar met als enig hulpmiddel een telefoon. Het wordt een
race tegen de klok en Holm komt tot de ontdekking dat het misdrijf veel groter is dan
hij dacht. 

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 cafe 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. 

Dit is de laatste filmmiddag voor de zomer. We beginnen weer in oktober aan een nieuw seizoen.
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We hebben een zomerse locatie uitgezocht voor een barbecue aan het
strand van Zandvoort. Bij mooi weer buiten op het beschutte terras, er
is ook mogelijkheid om binnen te zitten.

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: varkenshaas - biefstuk - kipfilet - hamburger - zalm - tonijnsalade -
Griekse salade - rijst - groentenratatouille -  champignons Dordogne - stokbrood - sausjes en
kruidenboter.
De prijs bedraagt € 28,50 per persoon incl. fooi. In deze prijs zijn ook twee drankjes inbegrepen
(wijn, bier of fris).

Naast de fiets en auto (parkeren is vaak lastig en duur) is reizen met de trein een
aanrader. Het is ca. 7 minuten lopen van het station Zandvoort. De rit met de trein
van Haarlem of Overveen duurt eveneens maar een paar minuten.

Komt allen naar deze mooie plek, het heerlijke eten en een heel gezellige avond,
net als de afgelopen jaren.
Bij een minimumaantal van 25 personen gaat deze BBQ door, dit i.v.m. inzetten
extra kok achter de BBQ.
Geef u op vóór 11 juni bij Paula Blom-Breeuwer,
e-mail:  paulabreeuwer@gmail.com of tel. 06-120 57 118.
Het bedrag overmaken op: IBAN NL93 SNS  0946 4571 66 t.n.v. St. Senioren Activiteiten.

Dit jaar heb ik meer films over de oorlog bekeken dan andere jaren. Waarom
weet ik niet.
Maar zo kwam ik op het idee om het Corrie ten Boomhuis te kiezen als
bestemming voor ons maandelijkse uitstapje.

Jeu de Boules - daar vliegen soms de vonken af !

Hoewel het echte zomerse weer nog moet komen, noteer vast dat we de hele zomer doorgaan! We
spelen dan lekker buiten in het zonnetje. In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook wat
genuttigd kan worden. 
Regent het, dan spelen we net als in de wintermaanden gewoon binnen. 

Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. We verzamelen vanaf 13.30 uur en beginnen om 14.00
uur.  Het is vrije inloop, je hoeft nergens lid van te worden om toch af en toe eens een balletje te
kunnen gooien.  

Het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie/thee gratis, krijg je de ballen in bruikleen
(indien nodig) en een prettig gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt. 
Onze speeldagen voor de maand juni zijn 12 en 26 juni. 
Voor informatie: Ruud Divendal tel. 06-53160436 of John van Kortenhof tel.023-5275753.

woensdag 19 juni - eetclub in Zandvoort aan het strand!
Ook vrijwilligers moeten van hun welverdiende vakantie kunnen genieten, vandaar dat Ruud en
Paula, net als afgelopen jaar, deze maand Anja en Johan vervangen.

woensdag 19 juni - stadswandeling
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Het leek mij interessant hierna een Gildegids te vragen iets te vertellen over het
Haarlems verzet in het algemeen. Omdat deze gids al een rondleiding geeft in de
ochtend is hij pas om 13.00 uur beschikbaar. Voor ons een mooie gelegenheid
om in die tussentijd iets te eten.

De rondleiding in het Corrie ten Boomhuis is afgesproken om 10.30 uur.
Verzamelen voor het huis Barteljorisstraat 19. 
Voor bezoek aan het Ten Boomhuis wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Kosten voor de gids zijn € 4,-- per persoon. Er kunnen maximaal 20 mensen
mee.
Opgeven: e-mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby 023-527 63 36.

In de vernieuwde collectiepresentatie 'Haarlemse Helden. Andere Meesters' brengt het
Frans Hals Museum juist Haarlemse 'helden' uit de eigen verzameling voor het
voetlicht: Hendrick Goltzius, Karel van Mander, Jan Porcellis, Salomon van Ruysdael,
Nicolaes Berchem en nog vele anderen. 
Aan de hand van actuele thema’s zoals gender, geloof en afkomst wordt onderzocht
hoe het komt dat een kunstenaar soms 'in' of 'uit' is; welke kunstenaar had een
sterrenstatus en is nu minder bekend? Wat waren of zijn de oorzaken voor het succes
van deze kunstenaars? Welke rol speelde je afkomst of sociaal-maatschappelijke status
hierbij? En welke rol is er weggelegd voor het museum en zijn publiek? Kortom, wie
bepaalt of iets 'In' of 'Out' is?

 
Het Frans Hals Museum voegt moderne en hedendaagse accenten toe, met werk van o.a. Tracey Emin,
Céline van Balen, Barbara Visser en Guido van der Werve. Door een transhistorische relatie te leggen
tussen hedendaagse werken uit de collectie en de oude meesters daagt het museum zijn publiek uit om
anders te kijken en daardoor meer te zien.

Verzamelen: 11.00 uur bij het Frans Hals Museum (Groot Heiligland 62)
Aanmelden via e-mail: julie.lindeman@telfort.nl of telefonisch: 023-576 23 30 tussen 17.00-19.00 uur
(svp niet inspreken op antwoordapparaat).
 

*************************************

N.B. Marius Meesters heeft vanaf 1 juni een nieuw e-mailadres: mariusmeesters@gmail.com

donderdag 20 juni - Verhalen(huis)lunch
Seniorenclub, Buuf en het Verhalenhuis organiseren de Verhalen(huis)lunch: lunch met een goed
verhaal.     
Vandaag: 'De nieuwe bibliotheek' door vestigingsmanager Ingrid Reerink.
Naast de vertrouwde boekenuitleen biedt de bibliotheek meer mogelijkheden.
De nieuwe vestigingsmanager van de bibliotheek in Haarlem-Noord, Ingrid Reerink, komt hierover
vertellen en vragen beantwoorden.

De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,00. Losse drankjes zijn € 1,50.
Reserveren vooraf is noodzakelijk (zie voor verdere informatie: Verhalenhuis in juni.

donderdag 27 juni - museumbezoek
Tentoonstelling 'Haarlemse Helden. Andere Meesters' in Frans Hals Museum

27 juni t/m 7 juli - in memoriam Meindert Rasker expositie
Ter nagedachtenis aan Meindert Rasker, overleden februari 2018, man van Fia Eijssens, is in De Waag
in Haarlem en restaurant 't Teylertje een In Memoriam Meindert Rasker expositie
georganiseerd onder de titel 'In Het Licht Van Toen'.
Meindert Rasker werkte voornamelijk op papier en paneel en gebruikte daarbij vele technieken zoals
potlood, conte, pastel, inkt en acryl. De onderwerpen die geëxposeerd worden zijn landschappen,
stadsgezichten, schepen en de menselijke figuur.
Zijn stijl is veelzijdig en te vangen onder de noemer: Realistisch, Impressionistisch en Suggestief.
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dinsdag 4 juni  14.00 uur  € 7,00    
Shalom! Joodse muziek en verhalen door Eric Citroen.
Eric Citroen studeerde theologie, liep stage in Haarlemse kerken en ontdekte de
kracht van oeroude verhalen over rijkdom en armoede, wijsheid en dwaasheid, leven
en dood. Citroen neemt u mee in de wereld van sloebers en wrede koningen.
Daarnaast gaat hij op zoek naar zijn eigen joodse wortels en vertelt over zijn
achtergrond. Uiteraard met de kenmerkende joodse humor.
De verhalen worden afgewisseld met bekende liederen, zoals Hava naguila. 

zaterdag 15 juni  20.15 uur  € 13,50 (voorverkoop), € 15,00 (aan de zaal) incl.
drankje
Haarlems Koor Lokaal - Scandinavisch concert
Haarlems Koor Lokaal (HKL) brengt in het Verhalenhuis een Scandinavisch
programma, getiteld: Kom hjärtans fröjd, wat zoveel betekent als  'Kom vreugde van
mijn hart'. Veel mensen zullen bij het woord Scandinavië denken aan Ikea en
Zweedse gehaktballetjes, maar je kunt ook denken aan  prachtige Noorse fjorden,
midzomernacht, eeuwig zingende Zweedse bossen of het noorderlicht. Dit laatste is
meer de sfeer van het concert!

Haarlems Koor Lokaal is in 1990 opgericht en telt ca. 20 enthousiaste leden. Onder leiding van
dirigent Remmert Velthuis  zingt het  koor liederen van Zweedse en Noorse componisten als Grieg,
Gade, Peterson-Berger en Gjeilo. Het zijn volksliedjes, liederen over de liefde en over de schoonheid
van de natuur. Kom luisteren en laat u onderdompelen in Scandinavische sferen met na afloop een
drankje met Zweedse hapjes.

zondag 16 juni  15.00 uur  € 15,00 (voorverkoop), € 17,00 (aan de zaal)
Haarlem Voices - 'Wade in the water'
Voor het eerst in haar dertienjarig bestaan zingt Haarlem Voices een
programma dat helemaal gewijd is aan de Amerikaanse koortraditie. Sarah
Barrett, artistiek leider en dirigent van Haarlem Voices, is gepassioneerd op
zoek geweest naar repertoire dat niet alleen bepaald wordt door, maar
ook een verrijking vormt van de culturele identiteit van haar vaderland.
Zij brengen composities van grote namen zoals Morten Lauridsen, Eric Whitacre en Samuel Barber
ten gehore. 
Haarlem Voices, opgericht in 2006, is een ambitieus vocaal ensemble van zestien zangers en
zangeressen, die voor een deel afkomstig zijn van de Haarlemse Koorschool Sint Bavo. 

donderdag 20 juni  12.00 uur  € 5,00       

De expositie is te bezoeken vanaf donderdag 27 juni t/m zondag 7 juli (officiële opening zondag 30
juni om 16.00 uur). Openingstijden Waag: donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur.

Voor de leden van Seniorenclub Haarlem die in de Waag de expositie komen bekijken, ligt er een
consumptiebon klaar voor een heerlijk kopje koffie/thee, te nuttigen in restaurant 't Teylertje, wat op
loopafstand van De Waag ligt.

Verhalenhuis in juni

donderdag 6 juni  19.30 uur  vanaf € 5,00  film
Jagten Film (2012) van Thomas Vinterberg, regisseur van Festen
Lucas is net gescheiden. Hij heeft een nieuwe baan bij de plaatselijke kleuterschool, een nieuwe
vriendin en kijkt uit naar het bezoek van zijn zoon Marcus tijdens de Kerst. Maar de kerstgedachte is
ver weg. Klara, een 5-jarige leerling, beschuldigt Lucas van misbruik. De kleuterschool is in diepe
schok en al gauw verdenkt iedereen Lucas. Wanneer het verhaal zich door het dorp verspreidt begint
de kleine gemeenschap al snel uiteen te vallen.
Festen-regisseur Vinterberg blijft dicht bij Lucas en laat in geloofwaardige en uiterst ongemakkelijke
stappen zien hoe Lucas’ vrienden hem langzaam maar zeker wegduwen.
Mads Mikkelse, die de rol van Lucas speelt, werd in 2012 in Cannes uitgeroepen tot beste acteur.



Verhalen(huis) lunch met Seniorenclub Haarlem en Buuv: 'De nieuwe bibliotheek' 
door vestigingsmanager Ingrid Reerink
Naast de vertrouwde boekenuitleen biedt de bibliotheek meer mogelijkheden.
De nieuwe vestigingsmanager van de bibliotheek in Haarlem-Noord, Ingrid Reerink, komt hierover
vertellen en vragen beantwoorden.
De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,00. Losse drankjes zijn € 1,50.
Reserveren vooraf is noodzakelijk.
- Jaarprogramma donderdag:
- 18 juli: 'Verhalen met een glimlach' door Anneke Boltaringen
- 19 september: 'Met vallen en opstaan' door geriater Hilje Wind
         
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.
Voor of na de koffie kunt u gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur
van de Gooth! 
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.

SportSupport
Gratis cursus Nordic Walking
Wanneer:  Iedere maandag van 9.30 - 10.30 uur, start maandag 2 juni
Waar:       Verzamelen in de kantine van SV Olympia, Henk van Turnhout 1, Haarlem
Kosten:     Geen
De poles (stokken) stellen we 4x ter beschikking, daarna deze evt. zelf aanschaffen.

Nederland in Beweging in Haarlem Live!
In juni start Nederland in Beweging in Haarlem Oost met onze eigen Olga Commandeur!
Zelfde oefeningen als Olga, maar dan voorafgaand de warming up en de cooling down na afloop en
vervolgens een gezellig bakkie na.
Wanneer:  Iedere dinsdag van 9.15-10.15 uur, vanaf dinsdag 4 juni
Waar:       Sportclub Haarlem Oost, Byzantiumstraat 74, 2033 EK Haarlem
Kosten:     Gratis proefles, daarna 12x voor € 24,-- Haarlem Pashouders gratis

Voor informatie en aanmelding proefles : Lucia Grooff: Lgrooff@sportsupport.nl
of telefonisch: 023-303 72 38.

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. Op 2e Pinksterdag is Vandesande open.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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

Van de voorzitter
Al enkele jaren voert de gemeente beleid op het gebied van doorstroming in huurwoningen. Nu is de
ervaring dat mensen best willen verhuizen, maar niet weten hoe dat aan te pakken of tegen de
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De dinsdag-donderdag wandelgroep is vol.

rompslomp opzien. Zeker senioren vinden dat moeilijk, vaak staan ze er ook alleen voor. Voor hen
staat de verhuiscoach klaar!

Doorstroomregeling 'Ouder worden en prettig wonen in Haarlem' en de
Verhuiscoach
Bent u 65 jaar of ouder? Woont u in een sociale huurwoning in Haarlem met een trap binnenshuis of
een trappenhuis buiten uw woning? En wilt u graag naar een gelijkvloerse sociale huurwoning waarbij
u geen trap meer hoeft te gebruiken? Dan is de regeling 'Ouder worden & prettig wonen' wellicht
interessant voor u.
Deze regeling maakt het gemakkelijker om te verhuizen naar een woning die beter bij u past (meestal
tegen dezelfde huurprijs). U krijgt voorrang op reguliere woningzoekenden én een verhuisvergoeding
€ 1.000,-. Een verhuiscoach van DOCK ondersteunt u graag bij allerlei praktische zaken.

Verhuiscoach
Ziet u erg tegenop alles wat bij een verhuizing komt kijken? Dan kan de verhuiscoach een uitkomst
zijn.
De vrijwillige verhuiscoach staat u gedurende het hele verhuistraject bij. Hij/zij helpt bij verhuistaken
zoals woningen zoeken en bezichtigen, formulieren invullen, correspondentie rondom verhuizing
(opzegging huur, gas/water/licht, e.d.); verhuizer zoeken, samen vloerbedekking en behang uitzoeken,
gesprek met verhuurder, koffie zetten voor verhuizers, enzovoort. Maar ook na de verhuizing nagaan
of er nog een actie nodig is en nazorg bieden. Het is niet de bedoeling dat de verhuiscoach meehelpt
met de daadwerkelijke verhuizing. 

Meer informatie
De Haarlemse woningbouwverenigingen Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere hebben deze regeling
samen met Gemeente Haarlem opgezet. Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden:
Huurders Ymere: 020 – 555 10 41
Huurders Elan Wonen: 023 – 515 98 59
Huurders Pré Wonen: 088 – 770 00 00
Of kijk op www.mijnwoonservice.nl/ouderwordenenprettigwonen

Veerle Sterk, projectleider Verhuiscoach DOCK Haarlem, kan u alles vertellen over het
werk en de mogelijkheden van de Verhuiscoach. Zo weet u precies wat u kunt verwachten als u van
de regeling ‘Ouder worden & prettig wonen in Haarlem’ gebruik maakt.
Zij is te bereiken op telefoonnummer: 06 - 39 02 23 69.

Ervaring van een van onze donateurs
Ik belde mijn wooncorporatie en meldde me aan als verhuisbereid. Toen kreeg ik een verhuiscoach
toegewezen met wie ik een inventarisatie maakte van mijn woonwensen.
Ik wil graag in mijn buurt blijven wonen en ik wil - als het kan - hoog wonen, liever 12 hoog dan 3
hoog.  Ik geef de voorkeur aan nieuwbouw, een open keuken en een goede fietsberging, mooie, witte
muren en niet te hokkerig.
Mijn tip: realiseer je dat dit waarschijnlijk je laatste huis zal zijn en dat het aan veel wensen mag
voldoen!
Met een stagiaire van Pré heb ik ook de bezwaren van verhuizen besproken:
Je weet wat je hebt aan woning, maar niet wat je krijgt; het verschil zal groot zijn.
Financieel: € 1000 is niet veel voor een verhuizing.
Ik zie op tegen het vele werk wat verhuizen met zich meebrengt, zowel praktisch als administratief.
Ik zie op tegen het verlaten van mijn vertrouwde buurt.
Mijn verhuiscoach heeft toegezegd de administratieve rompslomp op zich te nemen. Zij weet een
goede verhuizer, enz, enz.
Ik heb een jonge, spetterende verhuiscoach, dus bij mij zal het wel goed komen.
Heeft u ook de wens (of noodzaak) om te verhuizen? Maak gebruik van de verhuiscoach!

alvast voor in de agenda: bustocht dinsdag 10 september
Het blijft nog even een verassing, maar we gaan deze dag naar een bijzondere plek in Nederland
waar nog niet veel mensen zijn geweest.
In de volgende Nieuwsbrief krijg u alle gegevens.

maandag of vrijdag - nieuwe wandelgroep?



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 julinummer verschijnt 25 juni.
Kopij uiterlijk 18 juni naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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