
Voor deze maand hebben we weer twee datums gepland.
Vorige maand hebben we de tocht van 12 juli i.v.m. slecht weer
afgeblazen. Op 9 en 23 augustus gaan we het weer proberen. Op
de donderdag vooraf beslissen we wel of niet fietsen.
Als het doorgaat staan Nico en ik om 10.00 uur weer klaar bij de
fontein op de Grote Markt.

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

Voor de meeste Nederlanders is pétanque - bij ons beter bekend als jeu de boules -
een gezellig tijdverdrijf voor in de zomervakantie. Het heeft een 'senioren' imago. In
het zuiden van Frankrijk is pétanque een echte volkssport. 

Hoogtepunt van het seizoen is de Mondial la Marseillaise à pétanque, kortweg la
Marseillaise, overal in Marseille zijn speelvelden gecreëerd - vaak niet meer dan
een zanderig pad of een grindvlakte met een genummerd bordje. 

De meeste wedstrijden vinden plaats in het lommerrijke Parc Borély. 
Wie de eerste ronde verliest, ligt er direct uit. Voor de meesten geldt dus: meedoen
is belangrijker dan winnen. En dat karakteriseert de sfeer. Iedereen maakt een
praatje met elkaar. Maar er zijn ook anderen, voor hen is het toernooi, dat zo’n 150
duizend bezoekers trekt, een bloedserieuze zaak. 

De Marseillaise staat in minstens zo hoog aanzien als het jaarlijkse wereldkampioenschap, waaraan
alleen topspelers meedoen. De partijen van de beste spelers worden in Marseille gespeeld op een
baan met tribunes en live uitgezonden door de regionale televisiezender. Bijna had pétanque een
olympische status gekregen voor de Spelen van 2024 in Parijs.

De spelers hebben allemaal een eigen, vaste volgorde van rituele
handelingen. Voor ze gooien spugen ze in hun hand, of vegen ze
de boules twee keer af met een doek. Ze maken tai-chi-achtige
bewegingen, of lopen het laatste stuk achteruit. Het doet denken
aan de tics van tennissers voordat ze serveren.
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vrijdag 9 en 23 augustus - fietsgroep

woensdag 14 en 28 augustus - Jeu de Boules
Wereldtop in Marseille

In Marseille waren begin juli de beste pétanque-spelers ter wereld vijf dagen bijeen voor het
officieuze WK. Tienduizend hobbyisten en semi-profs doen er aan mee. 
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Pétanque was lang een louter Zuid-Franse aangelegenheid.
Inmiddels komen de grote kampioenen allang niet meer alleen uit
Zuid-Frankrijk. Steeds meer topspelers komen uit andere delen
van de wereld, misschien zelfs wel uit Haarlem, want de Jeu de
Boules groep van de Seniorenclub Haarlem is ook aardig bezig. 
Wilt u meedoen? Dan bent u op woensdagmiddag 14 en 28
augustus van harte welkom. We verzamelen vanaf 13.30 uur in
de kantine van de PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis
Noord. Het navigatieadres is Vlietweg 2.
We 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.
Voor informatie: Ruud Divendal tel. 06-53160436 ruud.divendal@planet.nl

Wij gaan vandaag naar Apeldoorn, waar een gids van het Gidsen
Collectief ons mee zal nemen op een kennismakingstocht van
ongeveer 1 1/2 uur door het centrum van de stad.
Kosten voor de gids € 4,- per persoon.

Wij ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem bij de
kaartenautomaat om 9.15 uur en nemen de I.C. van 9.25 uur naar
Amsterdam C.S. waar we overstappen op de trein richting Deventer
(spoor 11b).

Aanmelden bij stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby 023-527 63 36.

woensdag 21 augustus - stadswandeling

donderdag 29 augustus - museumbezoek

Ten Drawings for Projection
in filmmuseum EYE in Amsterdam, gemaakt door

 William Kentridge

De tentoonstelling bestaat uit tien video’s, met als terugkerend thema de recente geschiedenis van
Zuid-Afrika, het geboorteland van Kentridge. Hij is begaan met de ontwikkelingen in zijn land en
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            In augustus gaan we NIET UIT ETEN.

Alvast voor in de agenda:

Dinsdag 10 september de Oskam bustocht naar Zuid-Beijerland
en Tien Gemeten.

8.15 uur vertrek vanaf bushalte winkelcentrum Schalkwijk,
Europaweg halte Andalusië (Chinees rest.) Gastvrouw Paula Blom
tel. 06-120 57 118.
8.30 uur vertrek vanaf bushalte hoek Pijnboomstraat / Julianapark.
Gastheer Peter Kemper tel. 06-400 64 127.

Het is altijd lastig om precies te vermelden hoe laat we terug zijn, maar we denken om ongeveer
18.45 uur. Fooi voor de chauffeur is bij de prijs inbegrepen.
Indien u een mobiele telefoon heeft, neem deze altijd gebruiksklaar mee.

Deze bustocht is vol, iedereen die zich heeft aangemeld en betaald heeft kan mee!
Wanneer u onverhoopt niet mee kunt gaan en wij de plek niet kunnen opvullen, zijn wij afhankelijk
van wat OSKAM aan ons door berekend.
Heeft u nog vragen over de bustocht, bel Paula Blom tel. 06-120 57 118.

noemt het een geschonden samenleving. Uitgangspunt voor de animatiefilms en installaties zijn de
houtskooltekeningen die hij overtekent, verandert, weer uitgomt en daardoor in beweging zet. 
Historische gebeurtenissen zoals de apartheid en afschaffing daarvan, de tegenstelling arm-rijk en
vrijlating van Nelson Mandela komen voorbij. 
In 2015 hebben we in EYE ook een grote en overweldigende tentoonstelling van hem gezien.   
Kentridge is een veelzijdig kunstenaar, er zijn ook enkele door hem ontworpen wandkleden te zien.
Hij werkt ook als opera- en theaterregisseur en is betrokken bij het Holland Festival.
De vaste collectie van het museum is niet zo bijzonder, voornamelijk filmapparatuur, affiches e.d. 
Als het inzicht onverhoopt tegenvalt, dan komt alles goed door het uitzicht (van EYE naar IJ).
Prachtige locatie!     

Met MK is er een toeslag van € 3,00 en zonder MK is de toegangsprijs € 14,00. 
Betaling uitsluitend met PIN of creditcard.

Samenkomst in de stationshal om 10.00 uur.
Vertrek naar Amsterdam met de Intercity van 10.10 uur.

Aanmelden per mail bij Marius Meesters: mariusmeesters@gmail.com of tel. 023-751 44 28.

eetclub

dinsdag 10 september - bustocht

SportSupport
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. 023-526 03 02 / 303 72 38 of per mail

mailto:mariusmeesters@gmail.com


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.
__________________________________________________________________________

Lgrooff@sportsupport.nl

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.

Het septembernummer verschijnt 25 augustus.
Kopij uiterlijk 18 augustus naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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