
Na een moeilijke periode zijn we toch weer gestart met de eetclub.
We gaan eten bij Restaurant Merdane, Rijksstraatweg 360, Haarlem-
Noord. Dit restaurant heeft een Turkse en Mediterraanse keuken. 
Het menu met voor- en hoofdgerecht kost € 28,50. Er wordt nog
onderhandeld over een kopje thee/koffie.
Inloop om 17.30 uur. Er wordt gelet op de 1,5 m afstand.

 
Gaarne zo spoedig mogelijk opgeven. Bel naar Anja of Johan Vooren 06-53303131 of 06-42152176.
Restaurant Merdane is bereikbaar met lijn 3 halte Vergierdeweg of lijn 73 halte Marsmanplein.
Het bedrag overmaken op IBAN NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem.

De Seniorenclub Haarlem zit midden in het 9e speeljaar. Traditioneel
wordt dat door de spelers gevierd met een gezamenlijk diner. Dat zal
plaatsvinden in september. Als speler wordt je daar tijdig over
geïnformeerd. 

Kom eerst op woensdagmiddag eens kijken. 
We verzamelen om 13.30 uur en beginnen om 14.00 uur. We stoppen
rond 16.00 uur. Het is vrije inloop, het kost € 5,-- per middag en
daarvoor is een kop koffie of thee gratis. 
Verder krijg je de bouls in bruikleen (indien nodig) en je treft een prettig gezelschap dat je binnen
korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt. 
Waar? Bij de PUK (Petanque Union Kennemerland). Navigatieadres: Vlietweg 2,  Haarlem Noord. 
De speeldagen in augustus zijn: 12 en 26 augustus.
We handhaven ook hier de coronaregels zoals afstand bewaren, en in pauze en nazit worden de
drankjes in wegwerpbekers aan de bar opgehaald. 
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436,  e-mail: ruud.divendal@planet.nl.
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DINSDAG 11 AUGUSTUS - EETCLUB

WOENSDAG 12 EN 26 AUGUSTUS - JEU DE BOULES

Jeu de Boules of beter gezegd Petanque is een variant op een balspel dat al door de Romeinen werd
gespeeld. De huidige vorm ontstond in 1907 nabij Marseille. Vanwege een oudere speler werden de
spelregels aangepast. De werper moest voortaan op zijn plaats blijven staan (in de cirkel).  Petanque
is echter geenszins een "oude mannensport". Petanque wordt eigenlijk over de hele wereld door jong
en oud gespeeld. 

VRIJDAG 14 EN 28 AUGUSTUS - FIETSGROEP
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De fietsclub gaat in de maand augustus weer 2x fietsen.
Nu onder leiding van Ronald Velden, Erik gaat Ronald ondersteunen tijdens de
tochten.
Ronald is ook een ervaren fietser, dat garandeert mooie tochtjes deze zomer.

Van Nico hebben we tijdens de vrijwilligersbijeenkomst afscheid genomen, door omstandigheden was
het voor hem niet meer mogelijk de fietsgroep voort te zetten.
We hebben Nico bedankt met een flesje, voor de jaren dat hij de fietsgroep georganiseerd heeft.

Fietsen op vrijdag 14 en 28 augustus a.s., graag aanmelden met naam en telefoonnummer bij
Ronald, tel.06-383 38 224 of per mail: velde326@kpnmail.nl.

Op de donderdag voor de fietstocht wordt besloten of de tocht door kan gaan, dit i.v.m. het weer.

Verzamelen 9.55 uur op de Grote Markt bij het beeld de Zonnevechter, start fietstocht 10.00 uur.
Neem in ieder geval regenkleding en een flesje drinken mee, er is altijd een koffiestop onderweg.
De tochten zijn ongeveer tussen de 25 - 35 kilometer.

Vandaag blijven wij in Haarlem en doen de 'Vrijheidswandeling'. Deze
voert langs 25 monumenten, gebouwen en beelden om stil te staan bij de Tweede
Wereldoorlog, vrede en vrijheid.
Door corona is het nog niet mogelijk een gids te krijgen voor de wandeling, maar
toch willen we weer beginnen. U krijgt allemaal een boekje waarin in het kort
informatie staat zodat U mee kunt lezen.
Het is een rondwandeling door het centrum van Haarlem. We starten om 10 uur
op de Grote Markt bij de VVV en drinken eerst koffie bij vml. het Stadscafé. De
kosten zijn € 2,00 voor het boekje.
Opgeven voor 8 augustus per mail bij stad@seniorenclubhaarlem of bel Klaas tel.
06-532 39 606.

WOENSDAG 19 AUGUSTUS - STADSWANDELING

Eerst wil ik mij even voorstellen, ik ben Lies Vermons en ga ook meehelpen met het organiseren van
stadswandelingen.

DONDERDAG 27 AUGUSTUS - MUSEUMBEZOEK

Teylers Museum te Haarlem

Op 6 april 2020 was het precies 500 jaar geleden dat Rafaël overleed. De Italiaanse
Renaissancemeester is nog steeds wereldwijd bekend om zijn lieflijke madonna’s, de Stanze di
Raffaello in het Vaticaan en zijn overal aanwezige twee engeltjes. Zijn werk vormde een grote
inspiratiebron voor vele kunstenaars na hem. Teylers Museum heeft de belangrijkste collectie werken
van en over Rafaël in Nederland.

Sinds 1790 telt de collectie van Teylers Museum twaalf originele tekeningen door Rafaël, afkomstig uit
de beroemde collectie van koningin Christina van Zweden. In verband met hun kwetsbaarheid
moeten zij in het donker blijven. Naast originele Rafaëls bezit Teylers Museum ongeveer 200 gravures,
etsen en houtsneden van Rafaëls bekendste werken door andere kunstenaars. De prenten zijn vaak
van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Het was niet eenvoudig om bijvoorbeeld het enorme fresco
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Ook in deze bijzondere tijd is het toch mogelijk om een mooie
dagtocht te maken.

We gaan richting Woudenberg en Hoenderloo en een rondrit
met gids door de kroondomeinen.
Misschien kunnen we nog heide in bloei zien staan zo begin september.

We gaan eerst richting Pannenkoekenhuis Bergzicht voor de 2 x koffie
met gebak, via een mooie route richting Hoenderloo. Bij Paviljoen de Ruggestee worden we verrast
met een schnitzelmenu of een vegetarische variant en een drankje.
Daarna volgt een rondrit met gids door de kroondomeinen van 1,5 uur. Na afloop van de rondrit
krijgen we het dessert geserveerd.

Het kroondomein is nu eigendom van de Staat, maar met gebruiksrecht voor de koning. Het
kroondomein is tussen 1900 en 1910 door koningin Wilhelmina als privé-persoon aangekocht.
In 1959 schonk zij het aan de Staat, met de bepaling dat zij het gebruiks- en jachtrecht mocht
behouden.
Het bosgebied rond Paleis het Loo is ook een kroondomein.

AANMELDEN:
alleen op dinsdag 11 augustus a.s. tussen 8.00 en 13.00 uur op tel.023-531 15 53.

In totaal kunnen er 45 personen deelnemen aan deze tocht, rollators kunnen worden meegenomen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 51,00 incl. fooi voor de chauffeur.

Bij aanmelding aangeven:
1. Waar u wilt opstappen, in Schalkwijk voor de Chinees bushalte Andalusië of Haarlem Julianapark
bij de bushalte.
Eventueel ook het hulpmiddel dat u wilt meenemen.

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 bent aangemeld).
U bent definitief aangemeld als het bedrag op de bovengenoemde rekening staat, op volgorde van
binnenkomst.

In de de Nieuwsbrief van september vermelden we de vertrektijden. Op beide opstapplaatsen
zal een gastvrouw aanwezig zijn.
Om ongeveer 18.30 uur zijn we weer in Haarlem terug.

Deze bustocht is georganiseerd door Oskam Reizen en is ook helemaal volgens de laatste richtlijnen
van het RIVM.
U mag ook naast elkaar zitten met een mondkapje op.

De School van Athene uit het Vaticaan over te brengen op een veel kleinere koperplaat.

Aangezien het tot mijn spijt niet mogelijk is met 12 personen tegelijk te komen i.v.m corona
maatregelen, stel ik voor om een groep van 6 personen om 10.30 uur te laten komen en de andere
groep om 11.00 uur. Ik zal voor beide groepjes een tijdslot reserveren. Ik hoor graag wie voorkeur
heeft voor 10.30 óf 11.00 uur, maar zal indien nodig op twee gelijke groepjes moeten uitkomen.
Er is een mogelijkheid om koffie te drinken in café 't Teylertje.

Aanmelden per e-mail via museum@seniorenclubhaarlem.nl of bij Julie Lindeman: 06-518 02 095
tussen 17.00 en 20.00 uur

DONDERDAG 10 SEPTEMBER - BUSTOCHT NAAR DE VELUWE

UPDATE OVER FILMBEZOEK

We hadden gehoopt in juli van start te kunnen gaan met de 50+bios in Pathé. Maar tot onze spijt
worden deze filmmiddagen voorlopig niet gehouden. Hopelijk in september weer.

Tot nu toe was Liohra de gastvrouw bij de film. Deze rol wordt in de toekomst ook waargenomen
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Wandelen in de mooie omgeving van Haarlem.

Op maandag wandelen we op verschillende plaatsen, bijv. Elswout,
Middenduin, Zandwaaier of Koningshof. Verzamelen om 9.30 uur op
de parkeerplaats voor fietsen. Na afloop gaan we een kopje koffie drinken.
Contact: Ben van Es tel. 06-134 37 272, e-mail: mesdag-es@planet.nl

Op dinsdag en donderdag wandelen in Middenduin. Verzamelen om 9.30 uur
op de parkeerplaats. Na afloop gaan we een kopje koffie drinken in de omgeving.
Contact: Els van den Bos tel. 023-576 24 43

Voor alle wandelgroepen hebben we een WhatsApp-groep, zo sta je nooit alleen.

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.

door Ben van Es. Vooral omdat we verwachten 2x in de maand naar de film te gaan is het heel fijn
dat hij heeft aangeboden mee te helpen.

Niets hoeft u ervan te weerhouden om toch naar de film te gaan. Vergeet niet van tevoren een
kaartje te reserveren, want dat is noodzakelijk wegens de coronamaatregelen. Reserveren kan via de
Pathé website https://www.pathe.nl/reserveren of bellen met 0900-235 72 84.

We houden u op de hoogte. Met vragen kunt u altijd bellen of mailen.
Ben van Es mesdag-es@planet.nl 06-134 37 272 of liohrameesters@gmail.com 023-751 44 28

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

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.

Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
Te bereiken met de fiets en met bus 2, 3, 73 en 300 - uitstappen bij de halte Centrum/Verwulft.
Voor of na de koffie kunt u gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur van de Gooth!
__________________________________________________________________________ 

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

ACTIVITEITEN DOOR DERDEN

Ons nieuwe programma staat online! Na maanden van voorbereiden, boeken, annuleren, verplaatsen
en veiligheidsvoorschriften uitproberen zijn we nu echt helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Het
complete programma t/m januari kunt u op de website bekijken. Tot 1 augustus kunt u met 10%
vroegboekkorting reserveren met kortingscode ikbensnel.
Bekijk ook het ieder jaar weer populaire gratis Open Huis programma van zondag 20 september in
de grote zaal op www.verhalenhuishaarlem.nl. Wij hebben er nu alweer zin in!
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Wat was het leuk elkaar weer eens te ontmoeten, na de saaie maanden van
corona-opsluiting! 
Na de koffie met heerlijk gebak begon, op de juiste afstand van elkaar, de
vergadering waarbij Paula en Karin elkaar afwisselden om te vertellen wat er
allemaal alweer op het programma staat voor de komende tijd. Wat hebben ze
hard gewerkt! 
Daarna werd de lunch geserveerd, overheerlijke broodjes! Maar niet voordat
Hans beide dames, uit dank voor hun geweldige inzet voor de Seniorenclub,
onder een groot applaus een prachtig boeket bloemen had overhandigd!
Ria Smit

De fysiotherapeuten van Vitaal Haarlem verzorgen wekelĳks trainingen voor ouderen om balans,
conditie en spierkracht te versterken. 
Voor wie:    60+ ers uit Haarlem Zuid West 
Wat:           bewegen in de openlucht, onder professionele begeleiding
Wanneer:    iedere dinsdag t/m 25 augustusvan 10.00 - 11.00 uur
Inloop:        vanaf 9.45 uur in de sportkantine 
Waar:         Sportvereniging Alliance ‘22, Zeedistelweg 2 Haarlem 
Kosten:       €10 t/m 25 augustus
Aanmelden en informatie: mail info@vitaalhaarlem.nl of bel 023-524 86 24

Vanaf 17 september gaan we 10 weken lang onder begeleiding van een wandeltrainer 1 uur
wandelen. 
Start:          donderdag 17 september 2020, 10 weken, iedere donderdag
Tijd:            19.00 - 20.00 uur
Voor wie:    diabetes 1 of 2, prediabeten, COPD, obesitas en in overleg
Locatie:       start vanaf SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1
Kosten:       € 10,00 (€ 1,00 per keer) HaarlemPashouders gratis 
Aanmelden en informatie: mail naar Lucia Grooff: Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-303 72 38

BBQ IN ZANDVOORT 7 JULI JL.

Een geslaagde BBQ op het Zandvoortse strand. Met 44 deelnemers hebben we heerlijk gegeten in
een heel ruim restaurantgedeelte van de strandtent Jeroen.    

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 21 JULI JL.

We hebben met zijn allen genoten van het
mooie weer, de prachtige taart, het lekkere eten
en drinken. De super vrijwilligers zijn in de
bloemetjes gezet. De dag kon niet stuk. Een
heerlijke dag vol gezelligheid. Karin (en Ton)
nogmaals bedankt voor jullie gastvrijheid. Ja, tot
volgend jaar weer in die prachtige tuin.
Hans Riemens
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Het septembernummer verschijnt 25 augustus
Kopij uiterlijk 18 augustus naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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