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maandag, dinsdag en donderdag wandelen
maandag en woensdag koffieochtend
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     - vrijblijvende hulp bij WMO-vragen
     - Verhalenhuis
     - SportSupport
     - Stichting Nabestaandenzorg
verslag fietstocht 24 juli jl.
verslag koffieochtend

DONDERDAG 1 OKTOBER - INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN

Geef je snel op voor 15 september a.s. want vol = vol!

Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats.

Ook dit jaar willen wij dat vieren, met een optreden van het Wereldkoor Haarlem en een spannende
verrassing!

Het Wereldkoor Haarlem, onder leiding van Tatiana Lina, zingt liederen uit alle windstreken. Ze
zeggen hier zelf over: “We zingen net zo lief een driestemmig Sefardisch slaapliedje als een
vijfstemmig Polynesisch danslied of het zevenstemmige Onzevader in het Swahili. Als het maar
authentiek en niet grijsgezongen is. Samen genieten en naar elkaar luisteren vinden we belangrijk. Met
ons originele repertoire, ons enthousiasme, een open en wereldse instelling en een sprankje
eigenzinnigheid geven we optredens die net zo kleurrijk zijn als onze kledingkeuze.”

Wij nodigen u graag uit voor een gezellige middag op donderdag 1 oktober 2020 in het
Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk, tegenover
Sauna van Egmond).  

Vanwege de corona-maatregelen houden we de middag in de grote kerkzaal. Hier zijn afstand, een
goede ventilatie en prima hygiënische voorzieningen gegarandeerd. Het koor komt met een kleine
bezetting, de zangers staan verspreid op een groot podium en wij zitten minstens vijf meter van het
podium af. Dit heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van het geluid; die is prima in de kerk.

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 lekkers
13.30 - 13.55 u Optreden Wereldkoor (deel 1)
13.55 - 14.30 u Pauze met drankje en hapje
14.30 - 14.55 u Optreden Wereldkoor (deel2)
14:55 - 15:10 u Plaspauze
15:10 - 16:00 u Verrassing!
16.00 - 17.00 u Napraten met drankje en hapje 

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Dit betekent wel dat iedere deelnemer donateur dient
te zijn! 



We gaan eten bij Restaurant Merdane, Rijksstraatweg 360, Haarlem-
Noord. Door omstandigheden is dit in augustus niet doorgegaan.
Het restaurant heeft een Turkse en Mediterraanse keuken. 
Het menu met voor- en hoofdgerecht kost € 28,50. 
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 06-533 031 31 of 06-421 521 76.
Bereikbaar met de bus lijn 3, halte Vergierdeweg of lijn 73, halte Marsmanplein.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

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

DINSDAG 1 SEPTEMBER - EETCLUB

WOENSDAG 26 AUGUSTUS, 9 EN 23 SEPTEMBER - JEU DE BOULES

Beste Jeu de Boules liefhebbers,

De maand september heeft doorgaans wat mildere temperaturen. We spelen deze maand dan ook
lekker buiten waarbij we voldoende afstand houden. Mocht er af en toe een buitje vallen dan is het
meestal van korte duur. Het binnen spelen is nog even onzeker. Veel hangt af van de ventilatie in de
hal. PUK is daar druk mee bezig. Wij houden het echter voorlopig op warmte en zon, dus hoeden en
flesjes water zijn aan te bevelen.

Dit jaar bestaat de Jeu de Boules activiteit van de Seniorenclub Haarlem 9 jaar!  Traditiegetrouw gaat
de groep deze verjaardag vieren met een gezellig etentje op
woensdag 16 september. We doen dat in restaurant/proeflokaal Bregje, Zeeweg 98, Bloemendaal aan
Zee. Parkeerterrein en bushalte voor de deur en zicht op zee.
Het aantal deelnemers heeft een beperking vanwege de Corona voorschriften.
De Jeu de Boulers krijgen nog nader bericht.

Er is geen vakantiestop. Op de volgende woensdagmiddagen bent u van harte welkom: 
26 augustus, 9 en 23 september. De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of
thee. We verzamelen vanaf 13.30 uur voor de kantine van PUK aan de Vlietweg schuin tegenover het
Bastion hotel en McDonald's, te bereiken met de lijnen 2-3-73 en 75 halte Delfplein.

Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. Buiten wordt op grindbanen gespeeld.
Gesloten schoenen zijn voorschrift! Ballen worden (indien gewenst) gratis beschikbaar gesteld.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 of per e-mail : ruud.divendal@planet.nl 
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Er rijden gewone' en electrische fietsen mee. Het tempo
wordt bepaald door de fiets zonder ondersteuning.

We fietsen in september op vrijdag de 11e en de 25e.
Verzamelen bij de Zonnevechter, om 10.00 uur starten we met de fietstocht.
Aanmelden bij Ronald Velden, tel. 06-383 38 224.

We gaan wandelen langs de Molenplas, Ringvaart en Spaarne.
Vanwege covid-19 blijven we in Haarlem.

Verzamelen bij halte Baronie, lijn 73 van Connexxion.
Rond 10 uur beginnen we aan onze wandeling van ongeveer anderhalf uur.
Na afloop kan bij restaurant de Molenplas koffie gedronken of geluncht worden.
Hiervoor is geen reservering gemaakt.

Aanmelden, bij voorkeur per e-mail, kan tot een dag voor de wandeling, 
stad@seniorenclubhaarlem.nl, of telefonisch 06-532 39 606.

Multatuli’s verhaal Saidjah en Adinda door Sjef Honer

Dit jaar wordt herdacht dat Multatuli, pseudoniem van E.D. Dekker en
schrijver van de roman Max Havelaar, 200 jaar geleden werd geboren. De
beroemde, tragische liefdesgeschiedenis van Saidjah en Adinda is een op
zichzelf staand verhaal in deze roman.

In deze lunchvoorstelling brengt Sjef Honer het verhaal in een beeldende vertelling van 30 minuten. 

Sjef Honer heeft als docent dramatische vorming en drama-therapeut jarenlang gewerkt binnen het

DONDERDAG 10 SEPTEMBER - GEEN BUSTOCHT !

We hebben helaas de bustocht van 10 september a.s. naar de Veluwe moeten
annuleren vanwege te weinig aanmeldingen.
Aan de ene kant begrijpelijk omdat we weten dat iedereen voorzichtig is, aan de andere kant jammer
want de busreis zou volledig corona-goedgekeurd verlopen.

De volgende bustocht staat gepland voor april 2021. We zullen dan een deel van onze prijs bij het
programma Weet ik veel ... gebruiken. Die tocht bieden we dan ook aan tegen de gereduceerde prijs
van € 25,00 en zonder beperking in deelname. Bij voldoende aanmelding gaan we een tweede keer
een week later. Waar we dan heen gaan is nog een verrassing!

VRIJDAG 11 EN 25 SEPTEMBER - FIETSCLUB

Hieronder enige wetenswaardigheden voor de fietsers.
 

Allereerst hebben we graag dat je van te voren aangeeft dat je meegaat. Voordeel hiervan is, dat
als het op het laatste moment niet door kan gaan, je afgebeld wordt. Kun je zelf niet mee en je
hebt je opgegeven, bel dan af bij: Ronald Velden, tel. 06-383 38 224.
Neem altijd iets te eten en te drinken mee. Vergeet ook de regenkleding niet.
De fietstocht begint op de geplande datum om 10.00 uur vanaf de Zonnevechter op de Grote
Markt in Haarlem. De bedoeling is, om tussen 14.00 en 15.00 uur terug te zijn op het punt van
vertrek.
Iedereen is zelf verantwoordelijk tijdens de fietstocht.
Voor afspraken om te rijden in een groep(je) zijn (tot 15 personen) geen bepaalde verkeersregels.
Tijdens de rit kan de route altijd worden gewijzigd.
Onderweg wordt er enkele malen gestopt bij een uitspanning, om wat te eten en/of te drinken.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER - STADSWANDELING

DONDERDAG 17 SEPTEMBER - THEMALUNCH
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onderwijs en zorginstellingen. Momenteel legt hij zich toe op het vertellen van verhalen.

Voor het verhaal wordt u getrakteerd op een heerlijke lunch (broodjes en zelfgemaakte vegetarische
soep), verzorgd door Seniorenclub Haarlem. Iedereen is welkom, reserveren is noodzakelijk in
verband met de inkopen voor de lunch.
KOMT ALLEN!

Wanneer:    donderdag 17 september 2020 van 12:00 – 14:00 uur.
Waar:         Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkte gratis            
                  parkeergelegenheid. Met OV neem je bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat. 
Kosten:       € 7,50 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie van Sjef Honer.
Aanmelden: vóór 15 september 2020 via de site van het Verhalenhuis: www.verhalenhuishaarlem.nl.  
                  Zoek deze activiteit op en klik hem aan, klik op knop “Reserveren” en volg de                
                  instructies.
                  Lukt dit niet, geef je dan op per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (betalen op de  
                  dag zelf, alleen met pin!).
 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
 
Themalunches in het Verhalenhuis – vooruitblik seizoen 2020 – 2021

Elke derde donderdag van de maand organiseert het Verhalenhuis samen met de Seniorenclub
Haarlem een themalunch van 12.00 – 14.00 uur.

Het programma voor 2020 – 2021:
17-09-2020    Multatuli’s verhaal over Daidjah en Sarinda, verteld door Sjef Honer
15-10-2020    Stevig op je benen, workshop valpreventie door Cocky van Velzen
19-11-2020    Veilig in het verkeer, actuele presentatie door Evert Holterman van Veilig Verkeer        
                     Nederland
21-01-2021    Huis ter Kleef, historische lezing door Wim ter Hoof
18-02-2021    Groen in en om het huis, presentatie door Wim Swinkels van IVN (natuureducatie)
18-03-2021    Internationale Verhalendag met o.a. Eveline Masetti
15-04-2021    Tulpen, tulpmania en de teloorgang, lezing door Hans van Roode van 't Gilde Haarlem

De lunch bestaat uit koffie / thee, twee belegde broodjes en zelfgemaakte vegetarische soep.
Daarna vindt de presentatie plaats.

Reserveren van kaartjes à € 7,50 loopt via de website van het Verhalenhuis. Reserveren is verplicht.
Locatie: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord.

In de maand voorafgaande aan de themalunch wordt een detailbeschrijving van de presentatie in de
nieuwsbrief gezet. 

We gaan vandaag naar de Hortus botanicus Leiden. Deze tuin is de
oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de
eeuwen daarna is de Hortus hét groene hart van Leiden. Hier kweekte
Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa, en
introduceerde Philipp Franz von Siebold ongeveer 700 tot dan toe
onbekende planten uit Japan en China. Bezoekers kunnen hier terecht voor

een rustgevende wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier om onderzoek te doen
naar de vermaarde collectie van de Hortus. 

We verzamelen op station Haarlem 9.50 uur. We vertrekken vanaf station Haarlem om 10.07 uur en
komen in Leiden aan om 10.26 uur. Vanaf het station lopen we in ongeveer 15 minuten naar
Rapenburg 73. We hebben dan zo'n 2 uur de tijd om in de tuin en de kassen rond te wandelen. 

Lunch bij Barrera schuin tegenover de Hortus. Gepland om 13.30 uur. 
In verband met Corona bestaat de groep uit 10 deelnemers en 2 begeleiders. 
Als er meerdere aanmeldingen zijn zal er voor die groep een andere datum gekozen worden.
Aanmelden per e-mail bij fludding@live.nl of telefonisch na 18.00 uur 06-158 33 788.

DONDERDAG 24 SEPTEMBER - MUSEUMBEZOEK

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
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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 we 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.

UPDATE OVER FILMBEZOEK

Pathé heeft er nog geen zicht op wanneer de 50+ bioscoop weer begint. Heel misschien in
september ???? en anders hopen we dat we in oktober weer naar de 50+ films kunnen gaan.

Als er iemand toch naar Pathé wil gaan: de ingang is op de Zijlvest. De ruimte is erg klein, je kunt
alleen maar je kaartje laten zien en dan door naar beneden. De uitgang is op het Hortusplein.
Reserveren is noodzakelijk en kan via de Pathé website https://www.pathe.nl/reserveren.
Met vragen kunt u altijd mailen of bellen naar Ben van Es mesdag-es@planet.nl, tel. 023-535 58 25,
of zelf Pathé bellen, tel. 088-515 20 00.

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

Het bestuur heeft Peter de Pagter gevraagd dit stukje te schrijven. Wij kennen hem al lang als
belangenbehartiger. Hij is kundig en betrouwbaar. Voel je vrij contact met hem op de nemen bij
vragen of problemen rond WMO e.d.

Vrijblijvende hulp bij WMO-vragen
Ouderdom komt met gebreken, is het gezegde. Vroeger was je voor zorg afhankelijk van je kinderen
en bekenden. Met de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de
Zorgverzekeringswet is dat wel anders geworden. Die wetten staan echter niet bekend als zijnde
vriendelijk. Door alle regels, mogelijkheden en beperkingen kom je er zelf niet makkelijk uit. In

mailto:mesdag-es@planet.nl
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Film: The Pianist
Op 23 september 1939 speelt de jonge pianist Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody)
voor de radio ‘Nocturne in d-mineur’ van Chopin terwijl de Duitsers Warschau
platbombarderen. 
Een half uur na afloop van dit optreden wordt ook de zaal van de Poolse omroep
geraakt en is de zender definitief uit de lucht. De consequenties van de erop volgende
Duitse bezetting zijn voor de inwoners van Warschau afschuwelijk: het getto, de
joodse opstand, de deportaties. Terwijl zijn volledige familie en vele vrienden worden uitgemoord,
overleeft Szpilman in de ruïnes van zijn geliefde stad. Opmerkelijk is dat hij daarbij niet alleen hulp
krijgt van Poolse verzetsstrijders, maar ook van de Duitse officier Hosenfeld (Thomas Kretschmann).
dinsdag  22 september  14.00 uur
zaterdag 26 september  20.00 uur
Toegang: normaal € 6,00 / bioscoopstoel € 7,50

Gratis Open Huis concert: Trio Flambossa
Trio Flambossa bestaat uit zangeres/danseres Janine Keijzer uit Haarlem-Noord,
gitarist Bart van Uden en percussionist Roberto Haliffi. Allemaal hebben ze jarenlange
ervaring met optredens in het flamenco-, wereld- en het jazz circuit. 
Zondag 20 september, 12.00-12.45 uur
Toegang gratis, reserveren verplicht via www.verhalenhuishaarlem.nl

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

Haarlem kun je dan een beroep doen op de hulp van mensen die zich gespecialiseerd hebben in het
helpen van mensen die zorg nodig hebben van de gemeente of hun zorgverzekeraar. Bij zorg moet je
denken aan:

verpleging en verzorging
hulp bij het huishouden (het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden, het
schoonmaken van het huis, het doen van de was, ambulante begeleiding en de organisatie van het
huishouden)
voorzieningenbij het gebruik van de woning (traplift, aanpassen toiletruimte en badkamer)
voorzieningen voor vervoer (scootmobiel, RegioRijderen Valys)
dagbesteding

Meer weten? Neem contact op met Peter de Pagter, Onafhankelijke Cliëntondersteuner.
Tel. 06-390 99 187 of 06-267 80 903.

Donderdag 17 september start 'Alternatieve Diabetes Challenge'

SportSupport organiseert 10 weken lang wandelen voor inwoners van Haarlem met diabetes 1 of 2,
prediabeten, COPD, obesitas, etalagebenen etc. Doel is conditieverbetering, plezier in het wandelen
te krijgen en als voorbereiding op de Nationale Diabetes Challenge in 2021.
Er wordt gewandeld in een groep onder begeleiding van een wandeltrainer, ook is er aandacht voor
gezonde voeding.

Start:      donderdag 17 september 2020, 10 weken, iedere donderdag
Tijd:       19.00 - 20.00 uur
Locatie:  start vanaf SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1 (gratis parkeren)

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
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Even over tienen vertrokken we met twee dames en twee
heren vanaf de Zonnevechter op de Grote Markt in Haarlem.
Door de nauwe Lepel- Warmoes- Schagchelstraat en het
Groot HeiligLand via de Gasthuisvest naar het Houtplein. Hier
de Dreef op met aan de overkant van de weg de uitgestalde
moderne kunstwerken. Dan dwars door de Haarlemmerhout
en Eindenhout naar de Leidsevaart. Bruggetje over en even
gestopt om de regenjasjes aan te trekken. Dan Heemstede in
via de Eykmanlaan naar de Kerklaan. Eerste rechts, Josephlaan,
zigzaggend langs de luxe villa’s naar de Van Merlenlaan.

Richting onze eerste stop via de Camplaan, Molenaarslaan en langs de Cruquiusweg naar het theehuis
naast Museum Cruquius. Hier genoten we van de koffie en het gebak.

Na de plezierige onderbreking was het echt droog geworden en volgden we de Cruquiusdijk een
stukje om bij de eerste gelegenheid het fietspad rechtsaf te nemen, dwars door de golfbanen. De
Spieringweg overgestoken de Groene Weelde in. Een rustig natuurgebied onder Vijfhuizen. Hier
kwamen we op het idee om het MH017–Monument te bezoeken.
Tussen de Drie Merenweg en Noord-Vijfhuizen bezochten we het monument en liepen we tussen de
298 geplante bomen door. Indrukwekkend allemaal!
Daarna via de Kromme Spieringweg onder Rottepolder-Zuid door zochten we nog naar een ander
monument. Dat van het daar neergestorte Turkse vliegtuig. We konden het niet vinden en fietsten
door via het Bottelierpad richting Zwanenburg. Halverwege, midden tussen het graan, de suikerbieten
en de aardappels, stond naast het fietspad een bankje waar we ons meegebrachte brood opaten. Hier
waren de bermen niet gemaaid en wonderschoon begroeid met allerlei wilde planten.
Verder naar Zwanenburg over de Domineeslaan richting Ringvaart. Daar is nu een nieuwe fietsbrug
gemaakt om het toekomstige Outlet-Center te bereiken. We moesten aan de overzijde van het
spoor zijn, dus langs de Outlet en onder het viaduct door naar recreatiegebied Spaarnwoude.
Vandaaruit het spoor gevolgd, langs de Batterij en Vinkebrug en het Fort bij de Liebrug (Stelling van
Amsterdam), over de pas gerestaureerde houten brug over de Liede naar de uitspanning aan de
Veerplas.
Hier, op het terras aan het water, gezellig zitten praten en een drankje gedronken op een geslaagde
fietstocht.

Ronald Velden 

Kosten:   € 10,00 (€ 1,00 per keer) HaarlemPashouders gratis
Voor informatie en aanmelding: e-mail: Lgrooff@sportsupport.nl of tel. 023-303 72 38

Bloemen voor weduwen en weduwnaars
Een aantal weken na de uitvaart zijn de bloemen uitgebloeid, is de eerste hectiek achter de rug en
blijft de weduwe of weduwnaar met een leeg huis achter. Hoe fijn is het om op dat moment een
steuntje in de rug te krijgen in de vorm van een boeket bloemen? Aansluitend wordt de mogelijkheid
geboden om met iemand die ook zijn/haar partner heeft verloren van gedachten te wisselen en
ervaringen te delen. 
De bloemen kunnen via de website worden besteld: 
www.stichting-nabestaandenzorg.nl/Bloemen-voor-weduwen-en-weduwnaars

Inloopochtend Verder na Verlies
Woensdag 26 augustus (van 10.00 - 12.00 uur Jansstraat 33 in Haarlem) staat de koffie weer klaar en
kunnen lotgenoten met elkaar ervaringen, gedachten en ideeën uitwisselen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Nabestaandenzorg via 023 – 844 82 01 of via
info@stichting-nabestaandenzorg.nl

VERSLAG FIETSTOCHT 24 JULI JL.

VERSLAG KOFFIEOCHTEND
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"Je moet eens komen kijken, dan zie je zelf hoe gezellig het is!" Dat advies kreeg ik van Thea Huijer.

Dus ik op maandagochtend naar het Santpoorterplein, waar ik vrolijk gepraat hoorde op het terras
bij Vandesande. 15 personen zaten rond een aantal tafeltjes op gepaste afstand gezellig met elkaar te
praten. Volgens Thea is het altijd zo, iedereen praat met elkaar, niemand heeft een vaste plaats. "Vaak
zijn we met wel 20 mensen! Op woensdag drinken we koffie bij De Gooth op de Botermarkt. We
zijn met meerdere gastvrouwen/-heren. Er is altijd iemand om de mensen te ontvangen." 

Na het nuttigen van het gebruikelijke advocaatje en het nemen van enkele foto’s stapte ik weer op de
fiets. Thea heeft gelijk, als je graag mensen wilt ontmoeten ga dan op maandag of woensdag gezellig
koffie drinken!

Ria Smit 

Het septembernummer verschijnt 25 september
Kopij uiterlijk 18 september naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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