
Het loopt niet echt hard met de fietsgroep, zitten we eenmaal op het zadel
dan gaat het een stuk sneller, dat wel. 
De laatste tocht waren we met z’n vieren. De rit was weer heel
verrassend, o.a. door het westelijk tuingebied van Amsterdam.
Met het weer hebben we tot nu toe geluk gehad, wel wind, geen regen.
Voor juli hebben we 12 en 26 juli gepland.
Nico en ik staan om 10.00 uur weer klaar bij de fontein op de Grote
Markt.
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Barbecue in Zandvoort op 19 juni j.l.
 

woensdag 26 juni, 10 en 24 juli - Jeu de Boules

Beste Jeu de Boules vrienden en vriendinnen,

Uiteraard weten jullie dat ons balspel officieel Pétanque heet. Het woord  vormt de eerste letter
in de naam van de vereniging waar we te gast zijn, Pétanque Union Kennermerland.

De verklaring van het woord is niet zo simpel, maar in de Wikipedia vind je dit:
Een populaire verklaring van het woord pétanque is dat het afkomstig zou zijn van het Franse "pieds
tanqués" dat "voeten samen" zou betekenen. Dit klopt echter niet. 
Het woord komt van het Provençaals "pétanco", wat een samenstelling is van pé (voet) en tanco
(stutpaal) en dient dus opgevat te worden als "voeten die zo geplaatst zijn dat ze zo stevig staan als
een stutpaal". Voeten in de klei dus en dat klopt wel bij ons: nuchtere Haarlemmers. 

In de vakantiemaanden gaan we gewoon door met spelen. Soms is de groep dan wat kleiner maar dat
doet aan de gezellige sfeer niets af.
Ik zie jullie graag weer op de onderstaande woensdagmiddagen verschijnen: 
woensdag 26 juni, 10 en 24 juli, steeds vanaf 13.30 uur in de kantine.
Met vriendelijke groeten,
Ruud Divendal - 06-531 60 436.

vrijdag 12 en 26 juli - fietsgroep



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

Het restaurant is bereikbaar met bus 3 en 73,
uitstappen winkelcentrum Marsmanplein.
Het menu kost € 26,00 incl. het kopje koffie.
Inloop 17.30 uur.  

Hebben jullie zin bel ons dan op, tel. 06-533 03 131.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66
t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

We bezoeken Enkhuizen.
Om 9.10 uur ontmoeten we elkaar in de centrale
hal van station Haarlem.
Om 9.25 uur nemen we de Intercity richting
Amsterdam-Centraal van spoor 3. Op station
Sloterdijk stappen we over op de Intercity van
9.55 uur van spoor 3 naar Enkhuizen. Er is extra
overstaptijd, ± 10 minuten, ingepland.

Na koffie of thee in de stationsrestauratie worden we om 11.30 uur door
een gids opgehaald voor een wandeling van ongeveer 1,5 uur door Enkhuizen.
Kosten voor de gids: € 2,50.

Opgeven voor 6 juli per e-mail bij stad@seniorenclubhaarlem.nl
of bel Robby tel. 023-527 63 36.

Lunchen met een goed verhaal kan bij het Verhalenhuis!
In samenwerking met Buuv en Seniorenclub Haarlem wordt iedere
derde donderdag van de maand (behalve in augustus) van 12-14 uur
gezellig samen geluncht en is er iedere maand weer een andere
interessante en leuke activiteit.

18 juli: ‘Verhalen met een glimlach’ door Anneke Boltaringen

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

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:       06-24 75 76 28
E-mail:           info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren:  http://www.verhalenhuishaarlem.nl

dinsdag 16 juli - eetclub
Hallo mensen van de eetclub,
Na een fijne vakantie gaan wij weer samen uit eten, dit keer in PeperZout Restaurant op het
Marsmanplein te Haarlem-Noord.

woensdag 17 juli - stadswandeling

donderdag 18 juli - Verhalen(huis)lunch
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We gaan naar het kunstenaarsdorp Bergen en zullen het Museum
Kranenburgh bezoeken.
De toegang met een museumkaart is gratis.

Museum Kranenburgh beheert een omvangrijke verzameling kunst van
1900 tot heden. De kern wordt gevormd door de kunst van de
Bergense School. In de collectie bevinden zich topstukken van Leo
Gestel, Jan Sluijters, Charley Toorop en Gustave de Smet. Daarnaast
herbergt het museum de collecties van de gemeente Bergen en het Noord-Hollands Kunstcentrum. 

We beginnen in het museumcafé. Daarna heeft iedereen voldoende tijd om in het museum rond te
wandelen en de collectie te bewonderen.  Het café heeft ook een ruim terras waar we, bij mooi
weer, de lunch kunnen gebruiken. Daarna kan iedereen op eigen gelegenheid het dorp verkennen.

We verzamelen in de stationshal om 9.45 uur. Daarna vertrekken we met de trein van 10.01 uur
vanaf spoor 6 naar Alkmaar. Vanaf daar met bus 166 naar onze bestemming.

Opgeven bij Francis Ludding, e-mail fludding@live.nl of 's avonds na 18.00 uur 06-158 33 788.

Hoeksche Waard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente
ontstond na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat naast
het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten.

We starten deze dag in restaurant de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland, met
twee kopjes koffie of thee en een gebakje.
Hierna komt de gids in de touringcar. Hij vertelt over het landschap van de
Hoeksche Waard, de watersnoodramp en de oorlogstijd daar. 

Rond lunchtijd arriveren we weer bij restaurant de Eendrachtshoeve, waar u van een heerlijk
driegangen diner kunt genieten: soep, rollade, diverse groentes en frites. Het nagerecht bewaren we
even. 

Na het diner stappen we op de pont naar Tiengemeten, daar wordt de
groep in tweeën gesplitst door twee gidsen.
De ene groep gaat het Rien Poortvliet Museum bekijken, u kunt genieten
van deze geweldige kunstenaar die met zijn aquarellen en olieverfschilderijen
een prachtig oeuvre heeft. 
De andere groep bekijkt het Landbouwmuseum.
Het zijn kleine gebouwen, de gidsen geven uitleg over de schilderijen en de landbouw op
Tiengemeten. Daarna wisselen de groepen.
Wanneer we alles hebben gezien gaan we weer met de pont richting het restaurant, waar we het
nagerecht gebruiken en nog iets kunnen drinken (voor eigen rekening). Daarna gaan we weer richting
Haarlem.

Nog niet veel mensen zijn op Tiengemeten geweest, vandaar dat we voor deze tocht hebben
gekozen.

AANMELDEN: ALLEEN OP DINSDAG 16 JULI A.S.  tel. 023-531 15 53 vanaf 8 uur tot 14 uur. 
Paula zal uw aanmelding registreren.

In totaal kunnen er 50 personen deelnemen, rollators kunnen worden meegenomen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 56,50, daar is ook de fooi voor de chauffeur bij inbegrepen. 

Bij aanmelding aangeven: 
1. Waar u wilt opstappen, Haarlem Julianapark bij de bushalte, of in Schalkwijk voor de Chinees, bij    
   bushalte Andalusië. Op beide opstapplaatsen zal er een gastvrouw/heer 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),    

donderdag 25 juli - museumbezoek

dinsdag 10 september - bustocht
Een mooie bustocht naar een bijzonder stukje Nederland, de historische Hoeksche Waard.
We gaan weer op pad met Oskam Reizen.
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   telefoonnr., gewenste opstapplaats en ook het hulpmiddel dat u wilt meenemen.
   U bent aangemeld als het bedrag op de bovengenoemde rekening staat, op volgorde
   van binnenkomst.

In de Nieuwsbrief van augustus komen de juiste vertrektijden.
Deze keer kunnen de deelnemers van Schalkwijk als eerste instappen.

De wandelgroep op dinsdag- en donderdagochtend is vol. Daarom nu op
maandag een nieuwe groep.
 
We verzamelen om 9.30 uur, ingang Middenduin, Duinlustweg, Overveen.
Meteen na de brug rechtsaf, daar staan wat auto's en je kunt er je fiets
plaatsen. We wandelen een uurtje, na afloop gaan we met elkaar iets drinken.
Informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-120 57 118.

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.

nieuw: een wandelgroep op maandagochtend

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.

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.

Nog een reden om te gaan: de rommelmarkt! Voor of na de koffie kunt u gezellig struinen over deze
markt voor de deur van de Gooth!
__________________________________________________________________________ 

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

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

Gratis informatiebijeenkomst cursus valpreventie 'In Balans' op 10 september. 
Deze vindt plaats in het Wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73 in Haarlem.
De cursus is bedoeld voor senioren die vallen willen voorkomen of al een keer gevallen zijn. 
Op dinsdag 10 september zijn de oudere inwoners van Haarlem vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur van
harte welkom. Op de informatiebijeenkomst kan er meteen ingeschreven worden voor de cursus. 
De valpreventie cursus kost € 45,-- voor 18 lessen inclusief cursusboek en start op dinsdag 17
september. Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van de cursus. 
Haarlem Pashouders van 50 jaar en ouder kunnen gratis deelnemen. 
Vol=vol, wacht niet te lang met aanmelden!
Voor informatie en aanmelding: Lucia Grooff, tel. 023-303 72 38 / 526 03 02
of per mail Lgrooff@sportsupport.nl

kom bij de leesclub Zuid-West
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Heeft u interesse in literatuur, leest u graag? In Trefpunt 't Trionk
(Haarlem Zuid-West) start komend najaar een nieuwe leesclub.
In een leesclub leest elk lid hetzelfde boek. Daarna bespreek je dit met
elkaar. De groep heeft een begeleider. Je ontmoet ook nieuwe mensen.
Dubbel plezier dus!

Voor meer informatie, neem contact op met Mirjam van Geens,
Trefpunt 't Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, 2014 VS Haarlem.
Tel. 023-532 42 61 of 06-576 10 567, e-mail: mvangeens@haarlemeffect.nl

Omdat Anja en Johan van de eetclub op vakantie waren, hebben Paula en Ruud
hen vervangen.

Zij hadden, evenals vorig jaar, een mooie locatie uitgezocht aan het strand van
Zandvoort. Wij hebben daar genoten van een overheerlijke barbecue. 
Het dreigde de hele dag naar regen, maar gelukkig bleef het droog, ook de zon
was regelmatig te zien. We konden dus buiten op het terras zitten.

Humanitas - Vriendschappelijk Huisbezoek
Voor iedereen die zich (af en toe) alleen voelt!

HAARLEM. "Ik vind het belangrijk om bij mensen op bezoek te gaan die zich alleen voelen om samen
een gezellige tijd te hebben. Dat kan door een goed gesprek, mooie herinneringen ophalen of samen
een activiteit te gaan doen", aldus vrijwilliger Juryen de Jong.  
Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas Zuid-Kennemerland is bedoeld voor alle leeftijden en
voor iedereen die zich alleen voelt. Bij Vriendschappelijk Huisbezoek komen vrijwilligers van
Humanitas bij de deelnemers thuis of ze gaan samen op pad.  

Juryen de Jong is al twaalf jaar vrijwilliger bij Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas Zuid-
Kennemerland. Hij gaat vooral bij oudere mensen op bezoek. ,"Vaak gaat het om mensen die weinig
contact hebben met anderen. Ik doe nu Vriendschappelijk Huisbezoek bij twee dames boven de
negentig jaar. Eén van de dames voelt zich helemaal niet eenzaam, maar ze kent wel momenten dat ze
zich alleen voelt. Het is dan heel fijn als er een vrijwilliger is die structureel iedere week of om de
week op bezoek komt, zodat ze haar verhaal met iemand kan delen", aldus De Jong. 

Hij geeft aan dat hij altijd op zoek gaat naar iets waar iemand graag over praat. ,"Een man die ik
bezocht was gek op vissen. Als een gesprek niet op gang kwam, dan ging ik altijd over vissen praten,
want ik wist dat hij daar graag over sprak. Zodra ik over vissen begon, dan zag ik zijn ogen sprankelen.
Op die manier probeer ik een bezoek gezellig te maken, want daar gaat het bij Vriendschappelijk
Huisbezoek om", aldus De Jong. 
 
Bestuurslid Elmas Duduk merkt op dat bij verschillende leeftijdsgroepen gevoelens van eenzaamheid
voorkomen. "Door de digitalisering en de social media lijkt het of je contact hebt met heel veel
mensen, maar de nabijheid is er niet meer. Vriendschappelijk Huisbezoek brengt hier verandering in
door contact te leggen tussen mensen", aldus Duduk. 

Heb je behoefte aan een gezellig gesprek op gelijkwaardig niveau over onderwerpen die jou
aanspreken? Meld je dan aan als deelnemer bij Humanitas Zuid-Kennemerland. Alle leeftijden zijn
welkom. Ook vrijwilligers zijn welkom om zich aan te melden. Coördinator Jan Jansen: "Als vrijwilliger
is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in mensen, goed kan luisteren en compassie hebt met de
doelgroep. Bij Humanitas is het contact gebaseerd op gelijkwaardigheid, want als vrijwilliger sta je
naast de mensen. De coördinatoren van Humanitas Zuid-Kennemerland zorgen voor een goede
match tussen vrijwilliger en deelnemer. Na een paar weken wordt er altijd een telefoontje gepleegd
om te vragen of de deelnemer tevreden is, dat is voor ons heel belangrijk".

Humanitas Zuid-Kennemerland biedt mensen graag een helpende hand.
Ben je als deelnemer of vrijwilliger geïnteresseerd in Vriendschappelijk Huisbezoek? Meld je aan:
06-402 92 377 / 023-576 34 40 of stuur een mail naar: huisbezoek.zkl@humanitas.nl. 

Voor meer informatie: http://www.humanitas.nl/zuid-kennemerland

barbecue in Zandvoort op 19 juni j.l.
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Dit was één van de tafels aan het eind van de avond.

 

Het augustusnummer verschijnt 25 juli.
Kopij uiterlijk 18 juli naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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