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Van de voorzitter
Na vijf nieuwsbrieven die in het teken stonden van corona, hebben we nu weer een 'gewone'
nieuwsbrief. Dat betekent dat er nieuws is over onze activiteiten.

De eerste twee koffieochtenden op 8 en 10 juni waren een succes! Op maandag mochten we als
bestuur ruim twintig enthousiaste en uitgelaten donateurs in de ruim ingerichte zaal bij Vandesande
ontvangen.

Op het grote terras van De Gooth zaten we
woensdag met bijna dertig mensen. Op beide
locaties werden de richtlijnen van de
overheid goed opgevolgd. De chocolade-
schelpjes en de koeken vonden gretig aftrek.
Met een glaasje advocaat met slagroom
hebben we geproost op het weer samen
mogen zijn.

De wandelclubs op maandag en dinsdag/donderdag zijn ook weer gestart. Wat opvalt is dat de natuur
erg mooi is na de rustperiode!

Op dinsdag 7 juli organiseert de eetclub een BBQ bij standtent Jeroen in Zandvoort. In juli gaan we
ook weer fietsen en jeu de boulen. 
Ga gezellig mee! Het is goed om weer in beweging te komen na al die weken thuis zitten. Voor meer
informatie zie verderop in deze nieuwsbrief.

De Seniorenclub heeft 100 mondkapjes aangeschaft (die standaard blauwe). Paula Blom zal ze
verdelen onder de groepjes die ze nodig hebben bij een activiteit.

De prijs die we gewonnen hebben bij het programma Weet ik veel… op RTL4 is binnen. 
Van de € 11.000 ging 30,1 % belasting af, dus we hebben bijna € 8.000 ontvangen. In april 2021 willen
we een mooie busreis aanbieden tegen een gereduceerde prijs. Wat we verder met het geld gaan
doen, weten we nog niet.

Door de coronacrisis heeft het Verhalenhuis alle voorstellingen moeten annuleren. Hierdoor zijn ze
veel inkomsten misgelopen. Hun budget is al niet ruim, dus ze hebben een actie gestart om vriend te
worden. Als Seniorenclub hebben we daar gehoor aan gegeven en € 200 gedoneerd. Wij stellen de
samenwerking met het Verhalenhuis namelijk zeer op prijs en zij komen ons altijd tegemoet als we
wat willen organiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Internationale Ouderendag.

We raken als Seniorenclub Haarlem steeds meer bekend in de omgeving. Voor een uitzending over
ouderen van Radio Haarlem 105FM is Karin Faase, onze secretaris-penningmeester, geïnterviewd. Zij



Net als de afgelopen jaren organiseren Ruud en Paula de BBQ op het
strand.

We hebben een zomerse locatie uitgezocht voor een barbecue op het
strand van Zandvoort. Bij mooi weer buiten op het beschutte terras, het is
ook mogelijk binnen te zitten.
 

U bent van harte welkom van 17.30 tot ca. 20.30 uur in   
Paviljoen Jeroen, Strandafgang Barnaart 20, 2041 KB Zandvoort.

 
Het BBQ buffet bestaat uit varkenshaas - biefstuk - kipfilet - hamburger - zalm - Griekse salade -
tonijnsalade - rijst - groenteratatouille - champignons Dordogne - stokbrood - sausjes en
kruidenboter. De prijs bedraagt € 29,50 per persoon incl. fooi. In deze prijs zijn ook twee drankjes
inbegrepen (wijn, bier of fris). 

Naast de fiets en auto (parkeren is vaak lastig en duur) is het reizen met de trein een
aanrader. Het is ca. 7 minuten lopen van het station Zandvoort. De rit met de Sprinter
van Haarlem CS of Overveen duurt eveneens een paar minuten (let op het
mondkapje).
 
Komt allen naar deze mooie plek, het heerlijke eten en een heel gezellige avond, net
als in de afgelopen jaren.
 
Geef u zo snel mogelijk op voor 1 juli a.s. bij Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-120 57 118.
De inzet van een extra kok achter de BBQ vereist een minimum aantal deelnemers van 25 personen,
we gaan er vanuit dat dit voor de Seniorenclub geen probleem is! 
Het bedrag overmaken op:
IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Jeu de boules - onder Corona condities na 1 juli mogelijk???

Het is nog niet helemaal zeker maar naar alle waarschijnlijkheid
kunnen we na 1 juli weer bij de PUK spelen.

Natuurlijk gelden er regels welke strikt moeten worden nageleefd.  BOA’s controleren en er worden
stevige boetes uitgedeeld bij overtredingen. 

heeft verteld over hoe we als club tijdens de coronacrisis contact met de donateurs onderhielden,
hen met de kaartenactie een hart onder de riem hebben gestoken en hen van informatie hebben
voorzien over overheidsmaatregelen en tips om je thuis bezig te houden.
Toen de terrassen weer opengingen en Horeca Haarlem had bedacht, dat senioren beter niet konden
komen, is het bestuur benaderd door het Haarlems Dagblad om commentaar te geven. Onze
schriftelijke reactie is bijna woordelijk overgenomen. Wij hebben hierbij solidariteit, eigen
verantwoordelijkheid en het voorkomen van eenzaamheid benadrukt.

Als laatste willen we een ieder die door corona ziek is geworden een goed herstel toewensen. Ook
de mensen die in hun nabijheid met deze ziekte te maken hebben gehad, veel sterkte wensen. En
voor iedereen, die de afgelopen weken moeilijk vond, nu nog steeds huiverig is en/of terughoudend
naar de toekomst kijkt, houd moed.

Gelukkig kunnen we langzaam en gecontroleerd, elkaar weer ontmoeten en activiteiten ondernemen.
Tot spoedig ziens.

dinsdag 7 juli - eetclub in Zandvoort op het strand!

woensdag 8 en 22 juli - jeu de boules

Noteer vast dat we de hele
zomer doorgaan! 
We spelen dan lekker buiten in
het zonnetje. 
In de pauze zitten we op het



We gaan naar Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47 (tegenover het Frans Hals Museum).

Zoals overal is ook hier de regel dat je niet moet komen als je
gezondheidsklachten hebt.

Er moet vooraf geboekt worden voor een bepaald tijdslot, maar individueel aanmelden hoeft niet.
Het is mogelijk maximaal 10 bezoekers tegelijk aan te melden, zolang er op dezelfde tijd niet meer
dan totaal 30 aanwezig zijn.

terras waar na afloop ook wat
genuttigd kan worden
 

Dit alles gebeurt onder de beperkingen van deze bijzondere tijd. Het gaat om uw eigen gezondheid
en die van de medespelers! Zo zal er mogelijk alleen maar één heren- en één damestoilet
beschikbaar zijn en nog wat van die zaken die we inmiddels kennen uit winkels en restaurants.

Regent het, dan spelen we net als in de wintermaanden gewoon binnen. 
Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. We verzamelen vanaf 13.30 uur en beginnen om 14.00
uur. Het is vrije inloop, indien je donateur bent kun je gewoon af en toe eens binnenlopen om mee te
spelen.   

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. 
Onze speeldagen (onder voorbehoud) zijn 8 en  22 juli. 
Voor informatie: Ruud Divendal tel. 06-531 60 436. 

vrijdag 10 en 24 juli - fietsgroep
Voor de maand juli staan er weer twee mooie fietstochten op het programma. Waarheen en
waardoor blijft een verrassing.
We verzamelen bij de fontein op de Grote Markt en vertrekken om 10.00 uur.
Mooi weer meenemen! De donderdagavond voor de fietstocht bekijken we of het weer het toelaat
om lekker te fietsen.
Wel aanmelden: Erik    06-137 33 531, e-mail: erikvanderleij@nutz.nl
                        Nico  06-484 06 036, e-mail: ncgeluk@gmail.com

donderdag 30 juli - museumbezoek
Door de corona-ellende van de afgelopen maanden is het museumbezoek stilgevallen. We gaan in juli
de draad weer voorzichtig oppakken.

Met de huidige regels is het met een grote groep niet mogelijk musea te bezoeken. Ook reizen met
de trein is nog niet de bedoeling en daarom blijven we in Haarlem.
De mogelijkheden zijn daardoor wel beperkt, maar elkaar weer ontmoeten is belangrijk.
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Dit museum laat vooral iets zien over Haarlem met de bijbehorende verhalen over de stad. Er is een
kleine tentoonstelling te zien over de Haarlemse bloemenmeisjes en een over de hongerwinter, met
een korte film en tekeningen/schilderijen van een in Haarlem geboren Amerikaanse schilder. En net
geopend: 'Allemaal Haarlemmers', de nieuwe vaste expositie.

Het streven is naar een tijdslot om 11.00 uur en na het bezoek te gaan lunchen.
We houden contact, iedereen krijgt hierover van ons tijdig een berichtje.
Aanmelden voor dit bezoek kan alleen als je een museumkaart hebt.
Per mail opgeven via: museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail, vanaf zaterdag 27 juni per telefoon bij Marius: 023-751 44 28.

Bij veel aanmeldingen kijken we naar de mogelijkheden om ook op andere dagen nog een bezoek te
organiseren.
Blijf gezond, hartelijke groet.
Francis, Julie, John en Marius

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: benv80652@gmail.com

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.

mededeling stadswandelgroep
Na onderling overleg hebben we besloten nog geen stadswandeling te organiseren in de maand juli.
Het is nu nog niet mogelijk om naar een andere stad te reizen, ook de gidsen zijn nog niet
beschikbaar.
Dus heel jammer, maar we willen nog even wachten met het organiseren van de stadswandelingen.
Hartelijke groeten van Gerda, Lies, Klaas en Robby.

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.

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.
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Activiteiten van derden
SportSupport

Gratis Beweegposter
Omdat SportSupport het belangrijk vindt dat u in deze coronaperiode uw spieren en gewrichten
soepel houdt, kunt u gratis een beweegposter met invulschema bestellen door een mailtje te sturen
naar Lgrooff@sportsupport.nl of even te bellen met Lucia: 023-303 72 38. Vermeld hierbij uw naam
en adres en de poster wordt u z.s.m. toegestuurd.
Ook kunt u natuurlijk kijken naar al onze  kennismakingscursussen m.b.t. beweegaanbod op
www.bewegen50plus.nl, voor als het sporten voor zowel binnen als buiten weer is toegestaan.

Wilt u lekker buiten gaan bewegen o.l.v. een fysiotherapeut?
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur op de skatebaan bij het Molenplaspark verzorgt Tim een
les met spierversterkende en lenigmakende balansoefeningen op muziek. 
De kosten zijn € 35,- voor 10 lessen, inwoners met HaarlemPas gratis.
Aanmelden en informatie: mail naar Lucia Grooff: Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-303 72 38.
 

* * * * * * * * * *

Stichting Nabestaandenzorg

Lotgenotenochtend Verder na Verlies gaat weer starten. Tijdens deze ochtend kunnen nabestaanden in
een informele sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën uitwisselen.
Iedereen die te maken heeft met het verlies van een naaste is van harte welkom. Ook wanneer het
overlijden al langer geleden is.
Helaas zijn wij door de corona-maatregelen genoodzaakt het inloopkarakter van de ochtend los te
laten en is iedereen verplicht zich vooraf aan te melden. We bekijken per maand wat de
mogelijkheden zijn binnen de RIVM-maatregelen.
Lotgenotenochtend Verder na Verlies is elke laatste woensdag van de maand tussen 10.00 en 12.00
uur.
Locatie: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem
Kijk voor meer informatie op www.stichting-nabestaandenzorg.nl
Wilt u zich liever telefonisch aanmelden, dan kan dat via 023-844 82 01

Hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap
Heeft u onlangs afscheid moeten nemen van uw dierbare? Merkt u dat na een aantal weken uw
omgeving weer verdergaat met de dagelijkse gang van zaken, maar dat uw wereld stilstaat en u niet
weet hoe verder te gaan?
De confrontatie van het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven, de
afwikkeling van de nalatenschap en de daarmee gepaard gaande administratie kunnen voor veel
vragen zorgen.
Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten en vrijwilligers die u in deze
moeilijke periode bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor uw situatie en helpen u bij de
verschillende praktische vragen waar u mee te maken krijgt.
Kijk op de website wat wij kunnen doen.
Stichting Nabestaandenzorg, tel. 023-844 82 01, info@stichting-nabestaandenzorg.nl

Het verhaal van..... Els van Zalen
Invloed van het coronavirus

Omdat ik nieuwsgierig ben naar de invloed van het coronavirus op het leven van ons senioren heb ik
een praatje gemaakt met Els van Zalen. Zij vertelde het volgende: 

"Vóór de uitbraak van het coronavirus ging ik elke week naar gym. Het was wel ouderengym maar we doen
oefeningen en zitten niet op stoelen of zo. Na afloop gezellig samen koffie drinken. Ook ging ik elke week
naar Heemskerk om met een groepje te lopen in de duinen. En natuurlijk eindigde dat altijd met koffie
drinken! Met de Seniorenclub drink ik regelmatig koffie bij Vandesande op het Santpoorterplein en ga naar
Pathé een film kijken en daarna samen koffie drinken.

Door het coronavirus viel dat allemaal weg. Maar ik verveel me echt niet. Ik ben wat meer thuis, maak een

mailto:%20Lgrooff@sportsupport.nl
http://www.bewegen50plus.nl/
mailto:Lgrooff@sportsupport.nl
http://www.stichting-nabestaandenzorg.nl/
mailto:info@stichting-nabestaandenzorg.nl


legpuzzel, speel een spelletje Wordfeud met verschillende mensen en lees heel graag een boek. Onlangs ben
ik met de auto naar Duin en Kruidberg gereden en heb daar heerlijk gewandeld. Af en toe maak ik een
wandelingetje in de buurt. De leuke verandering is dat ik eigenlijk nooit in de voortuin zat. Toen ik dat wél
ging doen zakte ik door het bankje. Mijn kinderen hadden meteen een goed idee, ik kreeg voor Moederdag 
een leuk bankje, een tafeltje met aan beide kanten er aan vast een stoeltje. Daar maak ik nu regelmatig
gebruik van. 

Maar langzamerhand kunnen we weer wat meer naar buiten. Ik ga weer naar de gymclub in Heemstede.
We doen de oefeningen buiten, hebben de sportkleding al aan en douchen thuis. Ik heb de afgelopen tijd de
oefeningen bijgehouden om in conditie te blijven. Ook het lopen is weer begonnen. Ik rijd weer heerlijk met de
auto naar Heemskerk. Het is fijn om alle mensen weer te ontmoeten!"

Tot zover het verhaal van Els, die als 84-jarige, ondanks de beperkingen door het coronavirus, haar
positieve levenshouding zeker niet is verloren!

Ria Smit    

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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