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mededelingen van het bestuur  
  5 en 6 oktober bioscoop
  9 en 23 oktober fietsclub
14 en 28 oktober (en 30-9) jeu de boules
15 oktober Verhalenhuislunch
20 oktober eetclub
21 oktober stadswandeling

22 oktober museumbezoek
maandag, dinsdag en donderdag wandelen
maandag en woensdag koffieochtend
activiteiten door derden:
       -Verhalenhuis
       -SportSupport
verslag fietstocht 11 september

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Belangrijke mededeling inzake corona

Voor onze activiteiten houden wij deelnemerslijsten bij.
Mocht je benaderd worden door de GGD i.v.m. het contactonderzoek rond een corona-besmetting,
kun je doorgeven aan welke activiteit van de Seniorenclub je wanneer hebt meegedaan. Tevens geef je
de contactgegevens van de secretaris door. Zij helpt de GGD uit te zoeken met welke mensen van de
Seniorenclub je in aanraking bent geweest en geeft hun contactgegevens door aan de GGD.

Secretariaat Seniorenclub Haarlem
Karin Faase
Tel: 023-526 08 50
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl

1 oktober Internationale Dag van de Ouderen gaat door!

Deze feestelijke middag gaat door met inachtneming van de corona-maatregelen.
Iedereen die zich heeft opgegeven is van harte welkom.
Aanmelden kan niet meer, want we zitten vol.

Senioren & Veiligheid: laat je niet oplichten!
 
Criminelen maken steeds meer gebruik van persoonlijke gegevens om je te benaderen. Bijvoorbeeld:
je krijgt een whatsapp van je kleindochter waarin ze vraagt een bedrag over te maken voor een
schoolreisje. Haar naam en het mobiele nummer kloppen, fotootje van je kleindochter erbij, en
inderdaad, er staat een schoolreisje gepland. Jij als lieve opa of oma, voldoet aan haar verzoek.
Wat blijkt: al deze gegevens zijn gestolen en het bankrekeningnummer is niet van je kleindochter. 
 
Denk nu niet dat dit jou niet zal overkomen. Jij bent natuurlijk slimmer en alerter dan al die anderen
die er wel intuinen. Vergeet het maar. Criminelen zijn nog veel slimmer dan jij!
Wil je hier meer over weten? Kijk dan naar deze vier webinars (presentaties op internet) van de
overheid en leer jezelf te beschermen.
 
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/webinars-campagne-senioren-en-veiligheid
Klik op “Bekijk de webinars en bescherm jezelf”. Op de volgende pagina klik op “Kijk live mee met
het webinar”. Je wordt doorgezet naar Youtube en kunt daar het webinar van je keuze aanklikken.
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Geen nieuws over de 50+bios in Pathé, maar wel leuk om te horen dat de
bioscoop in Schalkwijk 8 oktober open gaat.
 
Op 5 en 6 oktober worden er testdagen georganiseerd.
Dat wil zeggen dat de bezoekers extra voordelig naar de film kunnen! De
ideale kans om voor maar € 2,50 naar de bios te gaan. Bovendien krijg u die
€ 2,50, op vertoon van uw ticket, ook nog eens terug in de shop bij het
aanschaffen van snacks & drinken.
Houd er rekening mee dat er tijdens de voorstelling misschien iets mis kan
gaan, daar zijn het tenslotte testdagen voor.

Films die op de testdagen onder andere te zien zijn: Midway, Alles is zoals het zou moeten zijn, The
Secret: dare to dream.
Uiteraard houdt de bioscoop zich aan de geldende corona-maatregelen. Kaartjes zijn alleen online te
verkrijgen.
Voor meer informatie kijk op: https://kinepolis.nl/testdagenhaarlem
(klik op de naam onder de film die u wilt zien en selecteer 5 of 6 oktober).

Met vragen kunt u altijd bellen of mailen:
Ben van Es mesdag-es@planet.nl 023-535 58 25
of Liohrameesters@gmail.com 023-751 44 28

Er rijden gewone' en electrische fietsen mee. Het tempo wordt
bepaald door de fiets zonder ondersteuning.

We fietsen in oktober (bij niet te veel wind en droog weer) op vrijdag de 9e
en de 23e.
Verzamelen bij de Zonnevechter, om 10.00 uur starten we met de fietstocht.
Aanmelden bij Ronald Velden, tel. 06-383 38 224.

Het negenjarig bestaan van de Jeu de Boules groep werd gevierd met een gezellig
diner bij Bregje aan de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee.
Dat gebeurde op woensdag 16 september.
Precies op die dag, 9 jaar geleden kwamen 11 leden van de toen nog bestaande

Deel 1: Meekijken bij pinnen
Deel 2: Babbeltrucs
Deel 3: Hulpvraagfraude (whatsapp)
Deel 4: Phishing (nepmails e.d. om je bankgegevens te ontfutselen)
 
Met dank aan Gerda Leigh voor de tip.

5 EN 6 OKTOBER - BIOSCOOP

VRIJDAG 9 EN 23 OKTOBER - 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 30 SEPTEMBER, 14 EN 28 OKTOBER - JEU DE BOULES
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ANBO afdeling Haarlem bij elkaar bij PUK om  deze activiteit te gaan proberen. 
Het groeide uit tot een van de vaste en gezelligste sportieve activiteiten van
onze Seniorenclub.

Met oktober schuiven we weer de herfst in. 
Dat betekent meer kans op regen en wind en vooral lagere temperaturen.
Gelukkig kan er binnen het kader van de corona-maatregelen nu ook weer in de
hal gespeeld worden. 
Dat heeft zijn beperkingen en we vragen uw begrip daarvoor.  

Gelukkig kent oktober ook vaak mooie zonnige dagen en dan spelen we
zoveel mogelijk buiten. 
Anders dan deze herfstfoto laat zien zijn de banen dan schoon, dat kunnen we
aan de vrijwilligers van PUK wel overlaten.
De laatste september-speeldag is de 30e in de plaats van de 23e als
eerder was aangekondigd.
De speeldagen in oktober zijn woensdag 14 en 28. Steeds om 13.30 uur
verzamelen in de kantine van PUK.  
U vindt PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonald's. Het
navigatieadres is Vlietweg 2.  
Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een gratis kopje koffie of thee en het gebruik van bruikleen boules.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-5316 04 36,  E-mail  ruud.divendal@planet.nl 

Beste eetclub mensen,
We gaan weer eens eten bij Hotel Haarlem v/d Valk,
Toekanweg 2, 2035LC Haarlem.

DONDERDAG 15 OKTOBER - VERHALENHUISLUNCH

Samen met het Verhalenhuis organiseren we deze informatieve lunchbijeenkomst.

Lunch en presentatie 'In Balans, zelfstandig en zeker op de been' door Cokky
Bentvelsen.

U wilt zo lang mogelijk actief zijn en zelfstandig blijven wonen. Juist daarom is het belangrijk dat u fit
bent en stevig op uw benen blijft staan, zodat u niet valt. Want een val is snel gemaakt: een moment
van onachtzaamheid, duizeligheid, een losse tegel of een niet goed neergezet trapje kan voldoende
zijn. Maar ook slecht schoeisel, verkeerd gebruik van de rollator, het ontbreken van verlichting of
angst om te vallen kan een ongeluk veroorzaken.

Tijdens deze presentatie 'In Balans' geeft Cokky Bentvelsen u interessante en nuttige informatie om
vallen te voorkomen.
Zij geeft al meer dan 8 jaar met veel succes de cursus 'In Balans', is oefentherapeut Mensendieck en
heeft meer dan 30 jaar haar eigen praktijk gehad.
De laatste jaren geeft zij ouderen groepslessen en valpreventie cursussen.
Zij geeft u interessante en nuttige informatie over maatregelen die u kunt nemen om uw huis veiliger
te maken en vallen te voorkomen. 

Voor de presentatie 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.

Wanneer:    donderdag 15 oktober 2020 van 12.00 - 14.00 uur
Waar:         Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkt gratis              
                  parkeergelegenheid. Met OV neem bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat
Kosten:       € 7,50 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie van Cokky Bentvelsen
Aanmelden: vóór 15 oktober 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, dan aanmelden per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
                  (betalen op de dag zelf, alleen met pin!)

DINSDAG 20 OKTOBER - EETCLUB
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Het wordt een tweegangenmenu met keuze uit vier voor- en vier
hoofdgerechten.
De kosten zijn € 28,--.  De inloop is vanaf 17.30 uur.
Belangstelling? Bel ons: Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 031 31.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66
t.n.v Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

De foto: 16 mensen bij Restaurant Merdane, heel gezellig en lekker
eten.

We bezoeken vandaag Beeckestijn, waar we een rondleiding
krijgen door het huis en de tuinen. Kosten € 7,-- per persoon.
 
We ontmoeten elkaar om 9.15 uur onder de overkapping voor
station Haarlem, vanwaar we met de bus zullen vertrekken.
Als er mensen zijn die liever op de fiets of met eigen vervoer willen
gaan, geef dit dan aan bij je aanmelding:
stad@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon 06-532 39 606,
liefst zo spoedig mogelijk. Er kunnen 12 personen per gids mee.
 
Vergeet niet je mondkapje mee te nemen! 

WOENSDAG 21 OKTOBER - STADSWANDELING

DONDERDAG 22 OKTOBER - MUSEUMBEZOEK

(bij voldoende belangstelling ook 29 oktober)

We gaan alsnog naar Dordrecht voor de tentoonstelling

Een gelukkige natuur
van

Willem Bastiaan Tholen

De expositie is sinds maart een paar keer verlengd en nog tot 1 november te zien.
Het oude verhaal:
Willem Bastiaan Tholen, niet zo bekend, maar toch een van de meest talentvolle kunstenaars van zijn
tijd met een heel groot oeuvre.
Hij schilderde vooral Hollandse landschappen, duinen, steden, dorpen en zeegezichten.
De Zuiderzee, toen nog echt zee, had zijn warme belangstelling ook al omdat hij zelf een zeilschip
had en daarmee veel van de havens aandeed.
Bij leven was hij al succesvol, won diverse prijzen en werd zijn kunst goed verkocht.
In deze expositie zijn een groot aantal schilderijen, tekeningen en etsen samengebracht en dat geeft
een goed overzicht van de verscheidenheid van zijn werk.

De kleine expositie Slow Fashion is niet meer te zien, wel een nieuwe: Leven van Leer.
Veel van de tentoongestelde archeologische vondsten, zoals kleding, schoenen, tassen, messen- en
zwaardscheden zijn gevonden bij opgravingen in de stad zelf.

Verder zijn er nog enkele kleinere exposities en de vaste collectie met voornamelijk werk van
Hollandse en Dordtse schilders.

De historische binnenstad waarin het museum ligt is zeker ook een bezoek waard, voor wie er na de
lunch nog wat tijd aan kan besteden.
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Wandelen in de mooie omgeving van Haarlem.

Op maandag wandelen we op verschillende plaatsen, bijv. Elswout,
Middenduin 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, natuurlijk ook met een advocaatje,
 bij Café De Gooth, in de serre of bij mooi weer op het terras. Er is altijd een gastheer aanwezig
om u te ontvangen.

Liefhebbers van varen kunnen misschien een tochtje met de Waterbus maken, via de Noord en
Nieuwe Maas naar de Erasmusbrug in Rotterdam. De vertreksteiger aan de Merwekade is vlakbij. De
vaartijd is ongeveer een uur, je kunt op de boot inchecken met de OV-chipkaart en voor senioren is
de prijs € 3,35. Best leuk om eens te doen.
Voor meer informatie: www.waterbus.nl

Museumtoegang alleen met MK (de e-tickets worden verzorgd) en incl. audiotour.
Trefpunt de stationshal uiterlijk 9u10 en met de intercity van 9u20 richting Vlissingen.
Denk aan mondkapjes. De Waterbus is openbaar vervoer, dus ook daar kapje op.
Per mail opgeven via museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail: per telefoon bij Marius: (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.
__________________________________________________________________________ 

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

ACTIVITEITEN DOOR DERDEN

dinsdag 6 oktober 14.00 uur: Muziek - Spaanse middag met La Nina
La Nina zingt voor u uit haar grote repertoire van Fado, Tango, Bossa Nova en Rumba. Deze
Haarlem-Noordse treedt op met haar Trio Flambossa.
Toegang € 7,50 
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donderdag 8 oktober 20.15 uur: David Rijser - Lezing 'De klacht van Polymephos'
In zijn lezing kijkt David Rijser, docent klassieke talen en cultuurgeschiedenis UvA, naar het fameuze
decoratieprogramma en de tuinen van Villa Farnesina in Rome, de functie die deze villa in de
urbanisatie van Rome heeft gehad, en de relatie van het hele project met de poëzie en beeldende
kunst uit de klassieke oudheid. 
Toegang € 7,50 inclusief drankje

vrijdag 16 oktober 20.00 uur: Film - Life Animated
Iedereen dacht dat de autistische Owen Suskind nooit zou praten. Hij is al een flinke kleuter wanneer
hij plots in volledige volzinnen begint te spreken. Niet zo maar zinnen: citaten uit Disney-films. Een
hartverwarmend verhaal en een terechte winnaar van Sundance.
Toegang: € 6,00

zondag 18 oktober 15.00 uur: Theater - Toneelgroep Vondel 'Na De Vrede'
Geschreven door Jos Ahlers, gebaseerd op de ontroerende oorlogsherinneringen van zijn vader
Gerhard Ahlers. In 'Na de Vrede' wordt een spannend spel gespeeld met werkelijkheid en
verbeelding. Daders en slachtoffers van toen raken in gesprek met familieleden die nu leven.
Toegang: € 10,00 

zondag 25 oktober 14.00 uur: Stiltefestival - Film 'In Pursuit of Silence'
In een trip rond de wereld verkennen we het geheim van stilte: van afgelegen Amerikaanse wildernis
over Japanse zen-kloosters naar de hallucinante afwezigheid van stilte in hedendaagse grootsteden,
waar geluidshinder ongezond wordt en agressie en stress veroorzaakt.
Toegang: € 6,00

zondag 25 oktober, 16.00 uur: Stiltefestival - Muziek: Taizé 'Liedjes van verlangen'
In de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé ontstond een bijzondere manier van vieren -
met veel stilte, mantra-achtige liederen, korte teksten en kaarsen. Een voor de gelegenheid gevormde
band verzorgt de muziek. Iedereen is uitgenodigd om deze eenvoudige liedjes van verlangen mee te
zingen.
Toegang: € 5,-  ter dekking van de onkosten, inclusief drankje na afloop

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

Vanwege de corona-maatregelen is kaartverkoop aan de zaal niet meer toegestaan.
Gereserveerde kaarten zijn alleen geldig als deze met iDeal zijn betaald of als dit niet mogelijk is
aan de kassa met pin.
Als u voor meerdere mensen tegelijk reserveert dan gaan wij er van uit dat u naast elkaar mag
zitten en delen wij u als zodanig in. Als u niet naast elkaar mag zitten, maak dan aparte
reserveringen.

Sport door! bij SV Olympia
Bent u uitbehandeld bij uw therapeut en is het reguliere sportaanbod voor u nog een stapje te ver?
Kom dan naar het fitnessuurtje bij SV Olympia. In een klein groepje volgt u onder begeleiding van een
fitnessinstructeur een reeks aan beweegoefeningen. Na alfloop is er tijd voor koffie en thee in de
kantine.
Wanneer: Iedere woensdag van 10.00-11.00 uur
Waar:      fitnessruimte SV Olympia: Henk van Turnhoutpad 1, Haarlem.
Kosten:    € 2,50 per keer, HaarlemPas-houders gratis.
Aanmelden en/of informatie: 
               Lucia: 023-303 72 38 mail: Lgrooff@sportsupport.nl
               Dennis:  023-303 72 56 mail: dvdsnoek@sportsupport.nl

Recreatief voetbal weer gestart!
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur wordt er weer lekker buiten een balletje
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Mooi op tijd vertrokken Jet, Bep, Francis, Gré, Corrie, Erik en ik
vanaf de Zonnevechter op de Grote Markt van Haarlem. Ditmaal
naar de Haarlemmermeer.
Via de Poelpolder en de Vijfhuizerdijk naar de Geniedijk. In
Vijfhuizen fietsten we nog even naar het MH17 monument ten
noordoosten van het dorp. Tot de molen bij de Hoofdvaart in
Hoofddorp volgden we de dijk. In het centrum dronken we op
terras koffie. Behoorlijk druk vanwege de weekmarkt.

Via de Hoofdvaart naar de zuidpunt van Hoofddorp de Bennebroekerdijk op. Langs nieuwbouw-
wijken en rond de Toolenburg-recreatieplas de Drie Merenweg over en onder het nieuwe
hoogspanningsnet over een slingerend fietspad richting zuiden. Bij twee bankjes onderweg aten we
onze meegebrachte broodjes op.
Verder fietsend kwam ik erachter dat mijn fietskaart van NH-Zuid aan vervanging toe is. De
verkeerde afslag naar de ringvaart leidde ons over een steeds smaller wordend pad naar een manege.
Daar was het pad geblokkeerd door een bouwhek met slot. Met wat wrikken en trekken konden we
er toch door en belanden we op de Hillegommerdijk. Bij Zwaanshoek de brug over en door de wijk
richting de Dreef. Van hieruit in rechte lijn (om toch om 14.00 uur terug in de stad te zijn) naar
Haarlem. Het laatste stuk scheiden onze wegen en ging iedereen de snelste weg naar zijn of haar
huis.
't Was weer een prachtige dag met mooi fietsweer.
Ronald Velden

getrapt o.l.v. een gediplomeerde trainer op de velden van SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1.
Op een recreatieve en vooral gezellige manier krijgt u trainingsoefeningen en wordt er aan het einde
een spelletje gespeeld, wandelend of op een laag tempo, ieder op zijn niveau. Na de training is er
natuurlijk tijd voor een bakkie in de kantine.
Heeft u (zowel mannen als vrouwen) zin gekregen om een paar keer vrijblijvend mee te trainen,
meldt u zich dan op de woensdag om 9.45 uur in de kantine van Olympia bij de trainer Joost.
Voor info kunt u bellen met Lucia Grooff: tel. 023-303 72 38 of mailen: Lgrooff@sportsupport.nl

VERSLAG FIETSTOCHT 11 SEPTEMBER

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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