
Vanaf zondag 1 september tot en met zondag 5 april kunt u steeds op de
eerste zondagmiddag 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. Alleen voor deelname aan het
klaverjassen betaald u € 2,50 vanwege de prijzen die hieraan verbonden zijn,
andere spellen zijn gratis. 

Bij 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 is als je zelf wat vrienden / vriendinnen meeneemt. 
De inloop begint om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen met spelen. 
Aanmelden voor de spellen is niet nodig, voor deelname aan het klaverjassen wel.
Informatie bij Ruud Divendal, 06-531 60 436.

We gaan naar Zuid-Beijerland en Tien Gemeten, met een diner.

ER ZIJN NOG EEN PAAR PLAATSEN VRIJ OM MET DE BUSTOCHT
MEE TE GAAN.
Meldt u aan met uw naam, de opstapplaats en of u een hulpmiddel mee wilt nemen. 
De kosten zijn € 56,50. Fooi voor de chauffeur is bij de prijs inbegrepen.
Voor aanmelding en vragen kunt u bellen: Paula Blom, tel. 06-120 57 118.

8.15 uur vertrek vanaf bushalte winkelcentr. 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.
Indien u een mobiele telefoon heeft, neem deze altijd gebruiksklaar mee.
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zondag 1 september - spelmiddag en klaverjassen bij PUK

dinsdag 10 september - bustocht

dinsdag 10 september - 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



Om aan te geven wat er al zo bij komt kijken, onderstaand iets over hoe de “boule” in
de hand moet worden gehouden:

De boule wordt in de handpalm door de vingers voor de helft omsloten.
Niet knijpen in de boule. De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen druk
uit op de boule. De duim laten rusten op het tweede kootje van de wijsvinger.
De vingers zijn nagenoeg gesloten. 

De fietsgroep heeft de laatste tijd op vrijdag regelmatig last gehad van de regen.
Jammer, dan kan de rit niet van start gaan.
Maar in september gaan we het weer proberen en wel op vrijdag 13 en 27
september.
Kom gezellig meefietsen. Op de donderdag vooraf beslissen we of er wel / niet
gefietst kan worden. Als het doorgaat staan we om 10.00 uur weer klaar bij de
fontein op de Grote Markt.
Neem een broodje en wat drinken mee voor onderweg, wanneer het mogelijk is houden we een
koffiestop.

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
Lgrooff@sportsupport.nl

woensdag 11 en 25 september - Jeu de Boules

Jeu de Boules - binnen of buiten, maar altijd een gezellige en sportieve activiteit !

In september spreken we al weer over de nazomer. De ergste warmte hebben we gehad en daardoor
is het fijn om buiten te kunnen spelen. We spelen meestal nog 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 binnen. 
Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop, je hoeft nergens lid van te worden. 
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. 

Het is echter ook een echte sport. Voor hen die het spel op een meer speelse wijze beoefenen is het
nuttig de juiste technieken en regels toe te passen. Een beter resultaat verhoogt het plezier in het
spel!

Onze speeldagen zijn: 11 en 25 september, verzamelen om 13.30 uur in de kantine van de PUK. We
beginnen ca. 14.00 uur. 
U vindt de PUK achter het Spaarne Gasthuis Noord, navigatieadres Vlietweg 2 Haarlem.

Voor informatie: Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 ruud.divendal@planet.nl

vrijdag 13 en 27 september - fietsgroep

mailto:Lgrooff@sportsupport.nl
mailto:ruud.divendal@planet.nl


De tocht is ongeveer 35 km.

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

Deze maand gaan we weer eens naar Den Haag.
Er is een wandeling 'De Nieuwe Haagse School' genaamd. Je vindt er de
ideeën van Berlage, Frank Lloyd Wright en De Stijl.
Daar ben ik wel benieuwd naar. De kosten voor de gids zijn € 5,00.

We ontmoeten elkaar in de hal van het station om 9.20 uur en nemen
de trein van 9.37 uur.

Let op! 
In het vervolg zal Klaas de aanmeldingen bijhouden. 
Het e-mailadres is hetzelfde, dus stad@seniorenclubhaarlem.nl, maar het
telefoonnummer is vanaf nu 06-532 39 606. Aanmelden vóór 10 september.

Nu de vakantieperiode nagenoeg voorbij is kunt u weer met ons uit eten. 
Wij gaan naar Café Restaurant Vandesande, Santpoorterplein 1,
Haarlem. Het wordt een 2-gangenmenu (voor- en hoofdgerecht en koffie
na afloop) en dit kost € 25,50.  
Het restaurant is te bereiken met bus 2, halte Velserstraat uitstappen. De
inloop is vanaf 17.30 uur.

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

In de overzichtstentoonstelling 'I'm Your Mirror' presenteert de
Portugese kunstenares Joana Vasconcelos (1971) ruim dertig
iconische sculpturen en installaties. Bijvoorbeeld 'Lilicoptère', de
vergulde helikopter gedecoreerd met Swarovski kristallen en
struisvogelveren die zij maakte voor haar solotentoonstelling in het
Paleis van Versailles. 

Joana Vasconcelos staat bekend om haar scherpe gevoel voor
verhoudingen, meesterlijk gebruik van kleur en bijzondere
materiaalkeuze. Direct en ironisch stelt zij tegenstellingen aan de

kaak. Ze vormt alledaagse gebruiksvoorwerpen om tot verrassende metaforen, zoals een paar
reusachtige naaldhakken samengesteld uit roestvrijstalen pannen, een hart van rood plastic bestek en
een verlovingsring van whiskyglazen en autovelgen. Achter de ogenschijnlijke vrolijkheid van haar
werk gaan maatschappelijke en sociaal-politieke thema's schuil zoals onderdrukking, mensenrechten,
identiteit en gendervraagstukken.

Verzamelen: Centrale hal van Station Haarlem, om 9.30 uur.
Vertrek: 9.50 uur van spoor 6 (Intercity naar Rotterdam). Daar nemen we tram 8 naar de Kunsthal,

woensdag 18 september - stadswandeling

donderdag 19 september - Verhalenhuislunch
Seniorenclub, Buuv en het Verhalenhuis organiseren de Verhalenhuislunch: lunch met een goed
verhaal.
Vandaag: Geriater Hilje Wind spreekt na de lunch over bewegen en ‘met vallen en opstaan’.

De lunch inclusief een drankje naar keuze kost slechts € 5,00.
Reserveren vooraf is noodzakelijk (zie voor verdere informatie: Verhalenhuis in september).

dinsdag 24 september - eetclub

donderdag 26 september - museumbezoek
Expo Kunsthal Rotterdam - Joana Vasconcelos; I'm your mirror
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halte Kievitslaan.

Aanmelden via e-mail: julie.lindeman@telfort.nl of telefonisch 06-518 02 095 tussen 18:00-19:00.
Van 9-9 t/m 14-9 ben ik niet aanwezig. 

Verhalenhuis in september
donderdag 19 september  12.00 uur  € 5,00
Verhalenhuislunch  'Met vallen en opstaan'
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. Donderdag 19
september spreekt geriater Hilje Wind na de lunch over bewegen en ‘met vallen en opstaan’.
Reserveren: 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.

zondag 22 september  12.00-16.00 uur 
Verhalenhuis Open Huis op zondagmiddag
Verhalenhuis Haarlem zet met het jaarlijkse Open Huis haar deuren wijd open.
Alle activiteiten, concerten, theater en workshops zijn gratis te bezoeken, maar vanwege de volle zaal
vorig jaar is het ook nu weer nodig om even vooraf te reserveren voor de jeugdvoorstelling en het
slotconcert van Jack and the Weatherman.
U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en mee te doen.

mailto:%20julie.lindeman@telfort.nl


zondag 29 september  15.00 uur  € 5,00/bioscoopstoel € 6,50
Down to earth - documentaire
Verhalenhuis Haarlem biedt dit seizoen een serie films, diensten, theater,
concerten en lezingen aan over groene inspiratie en spiritualiteit onder de
noemer: De Groene Horizon.
Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en
Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen
met een Indianenstam. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te



leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers
en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.
De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone,
van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden
van India. Hun ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ laten niemand onberoerd en geven 90
minuten lang wijsheid na wijsheid aan de kijker.

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

De mensen van de maandagochtend-wandelgroep wandelen iedere week op een
andere plek, zoals Middenduin, Elswout, Koningshof of in de Kennemerduinen.
Altijd ongeveer een uur. Zij starten om 9.30 uur en sluiten de wandeling af met een
kopje koffie. 
Zin om mee te gaan? Informatie over waar we wandelen: Paula tel. 06-120 57 118.

De dinsdag/donderdagochtendgroep wandelt in Middenduin. Deze groep is vol.

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

dinsdag 1 oktober - Internationale Dag van de Ouderen
Geef u op vóór 15 september a.s.

Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats.
Ook dit jaar willen wij dit vieren, met verhalen en muziek door Marin Millenaar.
Marin is een professionele verhalenverteller en hij neemt ons mee op een reis door de wereld. 

Wij nodigen u graag uit voor een gezellige middag op dinsdag 1 oktober 2019 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,
stopt op ca. 200 meter van de kerk.

Het Verhalenhuis is vanaf 12:30 u open.
12.30 - 13.00 u Inloop
13.00 - 13.30 u Welkom, koffie/thee met appeltaart en slagroom
13.30 - 14.30 u Optreden (deel 1)
14.30 - 15.00 u Pauze met drankje en hapje
15.00 - 16.00 u Optreden (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 en Van Beresteyn.
U kunt zich aanmelden tot 15 september a.s.:
Liefst per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl o.v.v. uw naam en ‘opgave 1 oktober’
Per telefoon: Karin Faase: 023-526 08 50

NB: Iedere deelnemer dient donateur te zijn! 

maandagochtend - wandelen

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.
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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.
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.
__________________________________________________________________________ 

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

mededeling Pathé 50plus bios
Pathé film op 2de dinsdag van de maand.
Zoals de meesten van jullie weten is de 50 PLUS BIOS door Pathé afgeschaft.
Er komt iets nieuws voor in de plaats dat Pathé SELECTED gaat heten. Maar hierover is nog geen
duidelijkheid. In september wordt hiermee gestart. Ik hoop dat volgende maand het programma
bekend is en wij in oktober weer gezellig samen naar de film kunnen. In de volgende nieuwsbrief
hoort u weer van mij. 
Liohra.

Het oktobernummer verschijnt 25 september.
Kopij uiterlijk 18 september naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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