
Het gaat goed met de fietsclub. Het weer zat mee ondanks vrijdag de 13e.
Vrijdag 27 september gaan we weer een mooie tocht maken. En misschien is
oktober ons ook gunstig gezind, zodat we de twee geplande tochten, op de
11e en de 25e, ook nog kunnen fietsen.
Op donderdag ervoor wordt beslist of we gaan.
Zo ja, dan verzamelen we om 10.00 uur bij de fontein op de Grote Markt. Er
wordt kalm aan gefietst met regelmatig pauze voor koffie en een broodje.

Graag aanmelden via telefoon of mail: Erik  tel. 06-13733531, mail: erikvanderleij@nutz.nl
                                                        Nico tel. 06-48406036, mail: ncgeluk@gmail.com

High tea aan de langste ontmoetingstafel
De partners van de coalitie Haarlem Ontmoet organiseren de langste
Ontmoetingstafel van Haarlem. Naast de high tea die wordt
aangeboden is er muziek en zijn er verschillende activiteiten waar je
aan deel kunt nemen.
Tijd:         14.00-16.00 uur
Locatie:    Nieuwe Groenmarkt in Haarlem
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Ontdek tijdens de week van de eenzaamheid welke activiteiten er in Haarlem zijn waar je anderen
kunt ontmoeten op een manier die bij je past.
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vrijdag 27 september, 11 en 25 oktober - fietsclub

dinsdag 1 oktober- Internationale Ouderendag
HERINNERING
1 oktober is het zover: de Internationale Ouderendag !
Verheugt u zich ook zo op interessante verhalen en mooie liedjes? Kom dan op tijd, tussen 12.30 en
13.00 uur is de zaal open, en geniet vooraf van de koffie/thee met verse appeltaart en slagroom. We
sluiten af met een hapje en drankje. 
Er zijn helaas geen plaatsen meer vrij. 
Voor iedereen die zich opgegeven heeft: tot 1 oktober.

donderdag 3 oktober - Haarlem Ontmoet

dinsdag 8 oktober - filmmiddag
Het alternatief dat Pathé biedt voor de 50+ bios is een grote teleurstelling. Het heet Pathé select en
kost €12,50 voor een kaartje inclusief versnapering.
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De keuzefilm Intouchables (Onaanraakbaren) is een Franse film uit 2011 van het
regisseursduo Olivier Nakache en Éric Toledano. De film vertelt het waargebeurde
verhaal van de bijzondere vriendschap tussen Philippe, een geheel
verlamde aristocraat van middelbare leeftijd (gespeeld door François Cluzet) en zijn
verzorger Driss, een jonge ex-delinquent uit de banlieue van Parijs (gespeeld
door Omar Sy). De film is gebaseerd op het autobiografische boek Le Second
Souffle van Philippe Pozzo di Borgo. 
En natuurlijk is er na afloop de mogelijkheid samen een drankje te nemen en na te
praten.

Het Verhalenhuis heeft een beperkt aantal plaatsen, dus het is van belang een kaartje te reserveren.
Meld je daarom zo snel mogelijk aan en niet later dan 4 oktober bij Liohra via
liohrameesters@gmail.com of bel 023-7514428.
Je kunt je ook zelf aanmelden bij het Verhalenhuis, tel. 06-24757628. Betalen kan bij binnenkomst.

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord.
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. 

De Jeu de Boules activiteit begon op 16-09-2011. Toen nog met elf deelnemers waarvan er
nog steeds zes tot de trouwe bezoekers van de speelmiddagen behoren.  We hebben 18
september jl. ons 8-jarig jubileum gevierd met een gezellig diner in de Brasserie Parels aan
de Oude Groenmarkt. 

We beginnen nu - nog steeds met enthousiasme en plezier - aan ons 9e levensjaar. Het
succes zit in het sportieve plezier en de gezellige sfeer die er heerst onder de deelnemers.
Men komt ook voor de gesprekken die er in de pauze en na afloop gevoerd worden. Maar
er moet natuurlijk ook gespeeld worden.! 

We hebben met PUK een fantastische accommodatie waar we straks
lekker binnen kunnen spelen. Kom eens kijken op zo’n
woensdagmiddag. 
Het is vrije inloop, je kunt dus meedoen wanneer het jou uitkomt.
In oktober spelen we op woensdag 9 en 23. 

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.
Een tenue is er niet maar gesloten schoeisel is verplicht. Dat deze

dames allemaal een witte pantalon droegen is toeval maar geeft wel een indruk van de sfeer tijdens
onze speelmiddagen.

We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine van PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord,
navigatieadres Vlietweg 2. 
Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl

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 hier aan verbonden zijn, andere spellen zijn gratis. 

Dus we zijn op zoek naar alternatieven. We bekijken de mogelijkheid om af en toe eens de eerste
woensdag van de maand naar de Pletterij te gaan. Daar kosten de kaartjes maar € 4,00.
Ook het Verhalenhuis biedt opties.

Voor de maand oktober hebben we er voor gekozen naar het Verhalenhuis te gaan.
Kosten € 5,00.

woensdag 9 en 23 oktober - Jeu de Boules

zondag 13 oktober - spellenmiddag en klaverjassen
Op zondag 13 oktober kunt u in de kantine van PUK in Haarlem-Noord weer terecht voor een
spellenmiddag  (deze keer dus de 2e zondag i.p.v. de 1e).
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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, tel. 06-53160436.

De Meerwijkplas, een bijzonder terrein aan de zuidoost-rand van Haarlem.
Het behoort tot de veertig topgebieden voor riet- en moerasvogels in
Nederland. Afgelopen winter is het gebied opgeschoond. Woensdag 16 oktober
worden we rondgeleid door Frans, een van de vrijwilligers van de
natuurwerkgroep Meerwijkplas. De wandeling start om 14 uur. 

Verzamelen bij bushalte Schuilenburg, bus 73 richting Schalkwijk Centrum. De wandeling eindigt rond
15.30 uur bij restaurant De Molenplas. Bijdrage voor deze wandeling € 2,50.
U kunt zich aanmelden tot 15 oktober, liefst per e-mail: stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch
06-53239606 bij Klaas.

We gaan weer uiteten, wat een feest!
Ditmaal gaan we naar Restaurant Bartje in Bloemendaal, Brederodelaan 80.
Het menu kost € 22,50. De inloop is vanaf 17.30 uur.

Hebben jullie zin, bel ons dan: Anja en Johan tel. 06-53303131.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66 
t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Herdenkingsavond 'Herinnering in Licht' op begraafpark Kleverlaan.
Tijdens deze avond staan het gedenken van overleden dierbaren, de herinnering,
het licht en de verbondenheid centraal.
De begraafplaats is sfeervol verlicht, er zijn verschillende warmte- en
belevingsplekken en er is gepaste muziek.
Tijd:        18.30-21.00 uur
Locatie:     Begraafpark Kleverlaan, Kleverlaan 7b, Haarlem

In de prachtig gedecoreerde tentoonstelling Juwelen! stap je in een
droomwereld: een betoverend 'bal' met tienduizenden edelstenen, schitterende
juwelen, elegante baljurken en majestueuze kostuums van de Romanovs en de
Russische high society. Ontmoet flamboyante tsarina’s zoals Elisabeth en
Catharina de Grote, deftige dandy’s en adellijke fashionista’s. Hun juwelen, mode
en accessoires tonen hun persoonlijke smaak, afkomst en rijkdom en bevatten
soms zelfs geheime boodschappen. De schatten uit het Winterpaleis onthullen
een wereld van rijkdom, huwelijken, geboorte en dood, erotiek en verboden

liefdes. Ruim twee eeuwen fabelachtige juwelen en mode - van rococo, empire, romantiek tot art
nouveau - komen samen in de Hermitage Amsterdam.

woensdag 16 oktober - stadswandeling

donderdag 17 oktober - Verhalenhuislunch
Seniorenclub, Buuv en het Verhalenhuis organiseren de Verhalenhuislunch: lunch met een goed
verhaal.
Vandaag: Jacqueline Lahaye geeft de lezing '100 jaar vrouwenkiesrecht & stoere
Haarlemse vrouwen'.

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

dinsdag 22 oktober - eetclub

woensdag 30 oktober - 'Herinnering in Licht'

donderdag 31 oktober - museumbezoek
Op 31 oktober gaan we naar Amsterdam, want in de Hermitage zijn 300 oogverblindende juwelen,
met ruim 100 schilderijen, accessoires, japonnen en kostuums, te zien. Dé must-see van dit najaar!
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Met de museumkaart is er een toeslag van € 2,50.

S.v.p. opgeven bij Francis Ludding: fludding@live.nl of 06-15833788 na 18.00 uur.
We verzamelen om 9.45 uur in de centrale hal van station Haarlem. In Amsterdam drinken we koffie
bij Loetje. Daarna met tram 14 naar het Waterlooplein. 
Rond 13.30 uur lunchen bij Restaurant Blauwbrug tegenover de Stopera.

dinsdag 15 oktober  14.00 uur  gratis, reserveren niet nodig
Concert: Jugendchor St. Martin uit Osnabrück
In het kader van de uitwisseling tussen Haarlem en Osnabrück treedt
Jugendchor St. Martin twee keer op in de grote zaal van Verhalenhuis
Haarlem. Het concert duurt ongeveer een uur.

donderdag 17 oktober  12-14 uur  € 5,--
Verhalenhuislunch - '100 jaar vrouwenkiesrecht & stoere
Haarlemse vrouwen' (lunch en lezing).
Het is 100 jaar geleden dat vrouwen in Nederland stemrecht kregen. Tot
1919 mocht geen enkele vrouw naar de stembus en was ze zelfs tot 1957
handels onbekwaam en ondergeschikt aan haar man....
Jacqueline Lahaye geeft een lezing over een aantal vrouwen die hebben
gestreden voor gelijke rechten. In Nederland zijn dat o.a. Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs.  Maar
we maken ook kennis met de 'stoere ' Haarlemse vrouwen, waaronder natuurlijk Kenau.

maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober  15.00 uur  € 8,50
Knotje Spinnenwebbenwol – Marijke Kots (4+)
Marijke Kots speelt weer een nieuw verhaal 'Knotje Spinnenwebbenwol'.
Het kleine spinnetje Spiet vindt het een sport om grote webben te maken. Daar heb je veel wol voor
nodig. Gelukkig heeft de Spinnenwebbenwolmeneer dat. Maar er is een ander spinnetje jaloers op
Spiet. En wat doe je als je jaloers bent? Dan zorg je ervoor dat Spiet geen grote webben meer kan
maken. Gelukkig is Dibbertje Dib het slakje er ook nog!

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:        06-24757628
E-mail:            info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Verhalenhuis in oktober

zaterdag 5 oktober  14.30-16.30 uur  € 4,--
Verhalen van Noord – Wandeling Oud-Schoten
Onder het motto ‘Verhalen van Noord’ gaat gids Hans Hulsbergen naar het voormalige dorp
Schoten, dat in 1927 geannexeerd werd door Haarlem. De wandeling begint bij Het Verhalenhuis.

dinsdag 8 oktober 14.00 uur en vrijdag 11 oktober 20.00 uur  € 5,--
Film: Intouchables
Philippe, een Parijse miljonair met een dwarslaesie, neemt de jonge, brutale Senegalees Driss aan als
persoonlijke verzorger. Twee volslagen tegenpolen die het met elkaar moeten rooien: het recept voor
een traditionele buddy-komedie.

dinsdag 15 oktober  20.00 uur  € 10,--
Filosofie café: 'Het Goede Leven en de vrije markt' - Ad Verbrugge
Alles is te koop op de markt van welzijn en geluk. Maar missen we niet iets, als we overal een
prijskaartje aan hangen? En wat gaat er verloren als we alles maar aan de vrije markt overlaten? Is het
goede leven niet onbetaalbaar? En wat is het goede leven, wat maakt ons bestaan zinvol?
René v.d. Rijst gaat in gesprek met Ad Verbrugge, filosoof, docent filosofie aan de VU en één van de
auteurs van 'Het goede leven en de vrije markt', winnaar van de Socratesbeker 2019.
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donderdag 19 december - Kerstlunch

In de ochtend om 9.30 uur wandelen in MIDDENDUIN, ELSWOUT en
KONINGSHOF. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie/thee.

Informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118.

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.
 
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
Voor iedereen die lekker wil dansen, samen of alleen, ook mantelzorgers.

Zondag 6 oktober - Dansfeest Vijftiger jaren, op muziek van vroeger en nu (Boogie Boogie,
stijldans, zitdans, rock en roll etc.)
Hoe laat: 13.30 uur inloop, dans van 14.00-16.00 uur
Locatie:   Zorgcentrum Schalkweide, Fl.v.Adrichemlaan 15, Haarlem
Kosten:    Alleen consumpties zijn voor eigen rekening
Aanmelden via Suzanne Winkel, 06-15401818, mail swinkel@sportsupport.nl

Vrijdag 25 oktober en 29 november - Dansmiddag (stijldansen, vrij dansen, country line, zit-dans
etc. op muziek van vroeger en nu)
Hoe laat: 14.00 uur inloop, start dans 14.30-15.30 uur
Locatie:   Wijkcentrum Da Vinci, Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem
Kosten:    Alleen consumpties zijn voor eigen rekening
Aanmelding/Informatie: Ellen Kestens, 06-30208824, mail info@odensehuishaarlem.nl
                                   Lucia Grooff, 023-5260302, mail Lgrooff@sportsupport.nl

alvast voor in de agenda

maandag, dinsdag en donderdag - 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.

Tijdens de koffieochtenden is de Nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw/heer ernaar.
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Na een mooie rit komen we aan in Zuid-Beijerland bij restaurant de
Eendrachtshoeve. Daar staat voor iedereen hetzelfde gebakje klaar en we
krijgen een lekker kopje koffie/thee. Ook maken we kennis met de gids.
Deze gids, ooit boer op Tiengemeten, vertelt ons van alles over De
Hoeksche Waard en Tiengemeten. We rijden door een mooi onderhouden
landschap en kleine dorpjes, en weten nu allemaal waar de spruitjes vandaan
komen.

Het weer wordt steeds mooier en we gaan terug naar het restaurant, waar we een deel van de
warme lunch gebruiken. Heerlijke soep, salade, diverse groenten en verschillende
aardappelgerechten met een schnitzel.
Daarna naar Tiengemeten. Op de pont worden we opgewacht door twee gidsen die ons verdelen
in twee groepen. Onze groep gaat eerst naar het Landbouwmuseum, de gids vertelt, als 'oude
boer' veel over de landbouw gebruiksvoorwerpen. Er is ook een kleine tentoonstelling over
meccano. Daarna wisselen de groepen, en we gaan nu naar het Rien Poortvliet museum. Ook een
mooie tentoonstelling over al het diverse werk dat Rien Poortvliet heeft gemaakt, met een leuke
winkel. 
Er zijn mensen die heerlijk in de zon op het terras gaan zitten. Anderen gaan naar de winkel van
Natuurmonumenten, waar ook nog van alles te koop is en informatie te vinden.
Weer met de pont terug naar het restaurant voor het dessert en een drankje, daarna is het tijd
geworden om richting Haarlem te gaan.

We kijken terug op een zeer geslaagde, leerzame, mooie en gezellige tocht, dank aan chauffeur Paul
die ons weer veilig in Haarlem heeft gebracht.

verslag bustocht 10 september

Het novembernummer verschijnt 25 oktober.
Kopij uiterlijk 18 oktober naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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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.
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