
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 toen de spelregels
aangepast. 

Petanque is echter geenszins een "oude mannensport". Het wordt
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VAN DE VOORZITTER

Na ruim een jaar bijna alleen over corona te hebben gesproken, over regels, angst, eenzaamheid en
hoe je door die periode heen te slaan, gloort er licht aan de horizon.
De beperkingen worden in snel tempo afgebouwd en we mogen steeds meer.
Daarom vermelden we niet meer welke maatregelen er nog zijn, want tegen de tijd dat de
nieuwsbrief uitkomt zijn er alweer extra versoepelingen ingegaan. We verwachten ook dat er in de
loop van juli nog een en ander zal veranderen.

Voor Seniorenclub Haarlem is dat goed nieuws want we kunnen ons vaste programma weer
aanbieden. Wandelen, koffie drinken, jeu de boules en fietsen deden we al, nu kunnen we ook weer
naar het museum, uit eten en naar het Verhalenhuis. De bioscoop is wel weer open, maar het 50+
programma nog niet opgestart. Daar wachten we op. 

Het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we geen club zijn van mopperen en sippen, maar een
club die kijkt naar wat er wel kan. Daarom zijn we volop bezig met het zoeken naar mogelijkheden
en het voorbereiden van allerlei uitjes en bijeenkomsten.
In deze nieuwsbrief vind je dan ook informatie over onze nieuwe locatie om samen koffie te drinken
op maandag, een feestelijke BBQ op het strand, de busreis in september en het programma voor de
thema-lunches elke derde donderdag van de maand in het Verhalenhuis.
Tevens zijn we begonnen met de voorbereiding van de Internationale Ouderendag, die we dit jaar op
maandag 4 oktober vieren in de grote zaal in het Verhalenhuis. 

Alleen samen kunnen we het coronavirus overwinnen dus houden we afstand, volgen de richtlijnen bij
sociale contacten en blijven op onszelf en elkaar passen.

WOENSDAG 30 JUNI, 14 EN 28 JULI - JEU DE BOULES

Jeu de Boules volledig op gang gekomen ! 

Het Jeu de Boules spel is een vaste aktiviteit van de Seniorenclub en inmiddels wordt er weer volop
gespeeld. Zelfs in mei toen het nog wat frisjes was, waren er ruim 20 deelnemers die stonden te
popelen om weer te beginnen. Misschien juist nu voor onze donateurs die er nog niet bij waren,
probeer het eens! 



wereldwijd door jong en oud gespeeld. 
De Seniorenclub Haarlem zit in het 10e speeljaar. Traditioneel wordt dat
door de spelers gevierd met een gezamenlijk diner. We werken hier aan en
als speler word je daar tijdig over geïnformeerd.
 
Gespeeld wordt er op de woensdagmiddag om de veertien dagen. 
De inloop is vanaf 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. We stoppen
rond 16.00 uur. Het spelen verplicht tot niets, er is geen competitie.
Deelnemers betalen € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie of thee gratis. 
 
Verder krijg je de boules in bruikleen (indien nodig). 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, schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en
tegenover de McDonalds.
 
De speeldagen zijn: 30 juni (extra middag!!) en 14 en 28 juli.
 
De actuele coronaregels op die dagen worden nageleefd. Neem altijd een mondkapje mee.  
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436, e-mail: ruud.divendal@planet.nl.

Na veel groene lanen en rustieke fietspaden remden we af bij Duin
en Kruidberg - Koffie !
Verder richting Noordzeekanaal en via een continue slingerende
route door Spaarnwoude, waar we op tijd een 3-persoons bankje
ontdekten. Broodje gegeten en weer verder tot bij een groot terras
voor weer wat lekkers.
Via Spaarndam, langs het Spaarne en Haarlem-Noord naar huis waar

ik rond 15.00 uur mijn benen op de bank strekte.
De ingrediënten van deze tocht waren: weinig wind, geen regen, regelmatig zon, goede temperatuur 
en een goed humeur van de deelnemers.
Erik van der Leij

Verslag fietstocht vrijdag 11 juni. 
Precies op tijd vertrokken we met z’n drieën, Ronald, Erik en nieuw bij de club, Jacqueline, voor de
tweede tocht dit jaar. Eerst langs het Spaarne naar Haarlem-Noord, met een grote boog richting 
Spaarndam en naar de Veerplas voor koffie. Door de groene oostkant van Haarlem en na een kleine
pauze, slingerend en genietend naar Cruquius voor de tweede koffie. Een tocht door mooie, rustige
woonwijken en landelijke stukjes buitenstads. Veel groen, rust en ruimte.
Via een rustig stukje Heemstede uiteindelijk weer richting Haarlem. Goed 14.00 uur was ik thuis.
Erik van der Leij

De volgende tochten zijn gepland op 9 en 23 juli. We hopen op wat meer
deelnemers.
Start om 10.00 uur vanaf de Zonnevechter op de Grote Markt in Haarlem.
We eindigen ongeveer om 13.30 uur op de plaats van vertrek.
Als je je vooraf aanmeldt krijg je een belletje als het toch niet doorgaat.
Ronald Velden, tel. 06-383 38 224
Erik van der Leij, tel. 06-137 33 531

We gaan eten bij Restaurant Merdane, Rijksstraatweg 360, Haarlem-
Noord.

VRIJDAG 9 EN 23 JULI - FIETSGROEP

Verslag fietstocht vrijdag 28 mei, meegefietst hebben Corrie, Ronald en Erik.
Als een goed  gastheer stond Ronald al om 10 voor 10 op de Grote Markt op ons te wachten.
Na enig elektrisch gemanipuleer van onze technisch begeleider Ronald aan de fiets van Corrie, een
voorbespreking van de te rijden route door onze etappe ontwerper Ronald, gaf Ronald het
startsein. Tempo aangevend, koers bepalend, obstakels ontwijkend, fietsten we, relaxed Ronald 
volgend, de stad uit en Heemstede in.

DINSDAG 13 JULI - EETCLUB

mailto:ruud.divendal@planet.nl


Restaurant Merdane heeft gevarieerde gerechten uit diverse Mediterraanse
landen.
Het menu (voor- en hoofdgerecht) kost € 29,50.
Er wordt gelet op de 1,5 m afstand. De inloop is vanaf 17.30 uur.
Het restaurant is te bereiken met buslijn 3, halte Vergierdeweg of lijn 73,
halte Marsmanplein. 

Indien U mee wilt, gaarne zo spoedig mogelijk opgeven bij Anja of Johan Vooren, tel. 06-533 03 131 of
06-421 52 176.
Gaarne het bedrag overmaken op
IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

Frida Kahlo en Diego Rivera: A Love Revolution

Mexicaanse modernisten. Op thematische wijze wordt de bezoeker
ondergedompeld in Mexicaanse sferen voor een kennismaking met Frida
Kahlo, Diego Rivera en hun tijdgenoten.
In 1929 trouwde Frida Kahlo met een van de beroemdste Mexicaanse
schilders, de muralist Diego Rivera. Rivera’s grootse persoonlijkheid,
revolutionaire politiek en inspirerende muurschilderingen maakten hem
tijdens zijn leven tot een beroemdheid.
Zowel Kahlo als Rivera hadden buitenechtelijke relaties. De relatie tussen
Kahlo en Rivera was intens en zij vonden elkaar, naast wederzijdse
bewondering voor elkaars artistieke kwaliteiten, op vele terreinen: het

communisme, de socialistische idealen van de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) en de geboorte van
een nationale Mexicaanse identiteit met passie voor de Mexicaanse culturen en geschiedenis vóór de
Spaanse kolonisatie van het immense land in 1521. Samen vormden zij een intrigerend
kunstenaarsechtpaar met een fascinerend oeuvre, gemaakt in een revolutionaire periode in de
Mexicaanse geschiedenis.
Frida Kahlo's werk kreeg pas na haar overlijden de waardering die het verdient en ook haar status als
feministische, vrijgevochten icoon die zich inzette voor de arbeidersklasse kwam pas later.

Nu we weer met een grote groep bij elkaar kunnen komen willen we dit
vieren. We organiseren daarom onze zomerse BBQ op het strand,
verdeeld over twee dagen. Bij meer dan 40 deelnemers verdelen we de
aanmeldingen over twee dagen. Bij minder dan 25 deelnemers gaat het
helaas niet door.
En … de kosten zijn slechts € 15,00 voor de bbq en twee drankjes (wijn,
bier of fris). De andere helft plus de fooi neemt de club voor haar
rekening. We hebben niet voor niets begin vorig jaar die mooie prijs

gewonnen in het programma “Weet ik veel …” van RTL4.
 
Het BBQ-buffet bestaat uit: varkenshaas - biefstuk - kipfilet - hamburger - zalm - Griekse salade -

DONDERDAG 29 JULI - MUSEUMBEZOEK

Beste museumbezoekers,

De musea zijn weer open! Het plan is om donderdag 29 juli het Cobra museum in
Amstelveen te bezoeken. Ook hier is nog steeds de regel als je gezondheidsklachten hebt niet te
komen.
Wij vertrekken vanaf Haarlem station met bus 356 vanaf perron F om 10.03 uur. In het museum
kunnen wij koffie drinken en daarna deze prachtige tentoonstelling bezoeken. De lunch gebruiken wij
in het op korte afstand gelegen cafe BLVD. 
Aanmelden kan bij Julie Lindeman, e-mail museumclub@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch na
17.00 uur op 
06-518 02 095.
Vergeet niet de museumkaart mee te nemen en voor in de bus de ov-kaart en een mondkapje.

17 EN 18 AUGUSTUS - BBQ BIJ PAVILJOEN JEROEN

17 en 18 augustus - Feest op het strand: BBQ bij Paviljoen Jeroen!

mailto:museumclub@seniorenclubhaarlem.nl


tonijnsalade - rijst - groenteratatouille - champignons Dordogne - stokbrood - sausjes en
kruidenboter. 

Je bent van harte welkom op dinsdag 17 of woensdag 18 augustus 2021 van 17.30 tot ca. 20.30 uur in
Paviljoen Jeroen, Strandafgang Barnaart 20, 2041 KB Zandvoort. 
Bij mooi weer buiten op het beschutte terras, het is ook mogelijk om binnen te zitten.

Naast de fiets en auto (parkeren is vaak lastig en duur) is het reizen met bus 81
of de trein een aanrader. Het is ca. 7 minuten lopen vanaf station Zandvoort. De
rit met de trein van Haarlem CS of Overveen duurt eveneens een paar
minuten.

Komt allen naar deze mooie plek, het heerlijke eten en een heel gezellige avond,
net als de afgelopen jaren.

Aanmelden: op donderdag 15 en vrijdag 16 juli a.s. graag tussen
17.00 - 22.00 uur, bij Paula Blom-Breeuwer, tel. 06 - 120 57 118.
Het bedrag van € 15,00 overmaken op: IBAN NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem o.v.v. “BBQ” en de naam/namen van de deelnemer(s). Na
betaling is de aanmelding definitief.
 
NB: Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na 10 augustus 2021, kunnen we helaas geen geld
terug geven.  

STADSWANDELING

De Stadswandelgroep maakt altijd gebruik van gidsen, maar deze gidsen werken nu nog niet.
Op woensdag 18 augustus is er weer een stadswandeling, de informatie daarover staat in de volgende
nieuwsbrief.

MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG - WANDELEN

Wil je een keer mee op maandag, dinsdag of donderdag voor een tochtje door het mooie duingebied
van Overveen, neem dan contact op met Ben van Es (06 - 13 43 72 72) of Marijke Braakman
(06 - 23 00 54 07). Er is genoeg moois te zien in de natuur.

maandaggroep 
foto Ben van Es

     dinsdag/donderdaggroep
     foto Wilmy Kippers

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

We hebben een nieuw adres voor de maandagochtend koffieclub gevonden!
De Bruijnerie, op het mooie sportcomplex Ruud van der Geest, net achter zwembad de Planeet.



We zijn welkom op deze fijne plek in Haarlem-Noord!

De eerste feestelijke koffieochtend is op 5 juli a.s. van 11-12 uur.
Het bestuur zal je welkom heten met iets lekkers en ook het
advocaatje (ons handelsmerk) zal niet ontbreken. We zetten de
banners neer, zodat je het goed kunt vinden.
 

woensdag 30 juni  20.00 uur     € 6,00
zondag 4 juli         16.00 uur     € 6,00
Film: The Biggest Little Farm  (laatste kaarten)

In en om De Bruijnerie is het prettig zitten, op het terras met uitzicht op de tennisbanen van
tennisvereniging Kontakt. Ook binnen is er genoeg ruimte om met de koffieclub genoeglijk met
elkaar te kunnen praten. 

Hoe je er kunt komen:
Met de bus: lijn 3 en 73 halte Minahassastraat hoek Rijksstraatweg. Bij de Dekamarkt naar de
Planetenlaan. Voor het zwembad de Planeet rechtsaf de Piet Voskuilenstraat in.
Met de auto: er is een ruime parkeerplaats.
Voor de fiets zijn er voldoende fietsenrekken (binnen het sportpark).

Komt allen gezellig deze nieuwe koffieplek ontdekken!

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.
 
Café De Gooth is 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.

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

INFORMATIE VAN DERDEN

zondag 27 juni     14.00 uur     € 6,00
Film: JoJo Rabbit
Nog nooit is een gitzwarte komedie zo kleurrijk geweest. Film voor volwassenen over een 10 jarige
jongen aan het eind van de 2e WO met Hitler als denkbeeldig speelkameraadje.

zondag 27 juni     16.00 uur     € 6,00
Film: I, Daniel Blake
Terecht winnaar van een Gouden Palm over een timmerman die na een hartaanval voor het eerst van
zijn leven een beroep moet doen op een uitkering.

dinsdag 29 juni     20.00 uur     € 7,50
Filosofie café: Levenskunst tussen oost en west
Handreiking voor dit evenwicht aan de hand van vier toonaangevende en radicale (levens)kunstenaars
uit de twintigste eeuw: dichter Paul Celan, componist Claude Vivier, schrijfster Clarice Lispector en
beeldend kunstenaar Alberto Giacometti. Zij belichamen vier mogelijke levenswegen of moderne
deugden: herbronning, compassie, vrijgevigheid en succesvol falen.



Heerlijke zomerdocufilm met veel mooie natuurbeelden en een
positieve toon. In 7 jaar maken deze doorzetters dor Californisch
land eco-vriendelijk, met alle problemen van dien.

zondag 4 juli       14.00 uur     € 6,00
Film: Buladó
Prachtige zomerfilm die een Gouden Kalf won in 2020.
Buladó speelt zich af op het platteland van Curaçao en vertelt het verhaal van de
11-jarige Kenza, die sinds het overlijden van haar moeder jaren geleden leeft met
haar vader en opa. Vader is rationeel en wil dat Kenza Nederlands spreekt, terwijl
opa juist spiritueel is en alleen Papiaments spreekt.

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

Buitensport voor 55-plussers!
Samen met leeftijdgenoten op je eigen niveau aan de slag met spierversterkende oefeningen, balans,

conditie en leuke balspellen. Een sport & spel instuif waar het plezier voorop staat.
 

Voor wie:   55+ uit Haarlem en omgeving
Wat:          Bewegen in de openlucht, onder professionele begeleiding
Wanneer:   Iedere woensdag van 9.30 - 10.30 uur
Waar:        Sportvelden van HKC Oosterkwartier, Bernard Zweersstraat 2, Haarlem
Kosten:      € 3,00 per les (eerste les gratis). HaarlemPashouders gratis.

woensdag 30 juni 10-12 uur Lotgenotenochtend Verder Na Verlies
woensdag 14 juli  10-12 uur Gespreksgroep Verder na Verlies

Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem

Voor verdere informatie: stichting-nabestaandenzorg.nl of tel. 023-8448201

VOORAANKONDIGING

Zoals aan het begin van de Nieuwsbrief al gezegd, de Seniorenclub Haarlem zit niet stil. 
Als je niets wilt missen, noteer dan vast in je agenda:
 
9 september, donderdag:  busreis naar Hilversum in het teken van Dudok
15 september,donderdag: themalunch in het Verhalenhuis (Laura Meddens)
4 oktober, maandag: Internationale Ouderendag in het Verhalenhuis
21 oktober, donderdag: themalunch in het Verhalenhuis (Valpreventie)
18 november, donderdag: themalunch in het Verhalenhuis (Veilig Verkeer Nederland)
 
We denken ook na over de kerstlunch, de datum komt in de volgende Nieuwsbrief.

mailto:%C2%A0info@verhalenhuishaarlem.nl
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Een kat op drie poten
 
In de zomer van 1973 heb ik midden in de nacht, zittende op een
bank aan het water van de haven van Piraeus, gezien hoe een kat met
drie poten met een muis speelde en die muis uiteindelijk opvrat.
Die muis kwam waarschijnlijk op de kiosk af die vlak bij de bank
stond en de hele nacht open was. Niet alleen zag ik de gehandicapte
kat in de goot achter die muis lopen. Ik zag ook hoeren en
taxichauffeurs die wat te eten of te drinken kwamen halen bij de
kiosk.

Wij zaten daar omdat de veerboot vanuit het eiland Syros pas tegen
twaalven in Piraeus aankwam en het mij niet gelukt was nog een
hotelkamer te krijgen. De hotels waren vol of de nachtwaker had
geen zin meer om in actie te komen.

De nacht daarvoor hadden we ook niet geslapen. Toen waren wij heel laat vanuit Milos, waar die
Venus vandaan komt, op Syros aangekomen. Veel later dan de bedoeling was, waren wij in de avond
vertrokken uit de haven van Milos. De veerboot kwam laat aan door de harde wind en vertrok
daardoor niet aan het einde van de middag, maar aan het begin van de avond. Al snel werd ik zeeziek.
Bovendien had ik ook nog diarree. Zo kwam ik in de buik van het schip terecht en zat ik mij aan twee
kanten tegelijk onvrijwillig te ontlasten boven een gat in de vloer.

Ook op Syros was geen hotelkamer meer te krijgen. Ik stond aan dek toen de veerboot de haven
binnen voer en zag hoe de boot door de harde wind tegen een andere boot opgeduwd werd,
waardoor een reddingsboot naar beneden viel. Gelukkig stond ik ernaast en niet eronder.
De eigenaar van een café-restaurant deed zijn deur open. We konden wat drinken en een kleinigheid
eten en op de grond liggend of aan tafel zittend wat slapen.
‘s Morgens vroeg werden we wakker van de geur van verse koffie. Ik ging op pad en vond een
hotelkamer. In het nog maar net door de vorige gasten verlaten bed sliepen wij een groot deel van de
dag voordat we de boot opgingen die ons naar Piraeus zou brengen en die dus ook weer te laat
aankwam.

Al die gebeurtenissen bij elkaar zorgden ervoor dat ik midden in de nacht een kat met drie poten zag
die een muis ving, ermee speelde en vervolgens opvrat. 
 
Carel van Bruggen

17 JUNI -VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Een gezellige bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Seniorenclub.
Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. Zeker voor de Huba’s*, die in deze 'lastige' coronatijd de
belastingformulieren bij de donateurs thuis hebben ingevuld.

*Huba is de gangbare term voor de vrijwilliger die burgers assisteert bij de aangifte voor inkomstenbelasting
en de controle van de Huur- en Zorgtoeslag.

VERHAAL



BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN

Seniorenclub Haarlem
Heb je behoefte aan een praatje of heb je een vraag, aarzel niet ons te bellen.

Karin Faase
Hans Riemens
Ruud Divendal
Paula Blom
Liohra Meesters

023 - 526 08 50   secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
06 - 533 69 321   hriemens@gmail.com
06 - 531 60 436   ruud.divendal@planet.nl
06 - 120 57 118   paulabreeuwer@gmail.com
023 - 751 44 28   liohrameesters@gmail.com

De informatie van deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl

Diverse telefonische hulplijnen
Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Of heeft u specifieke vragen? In de
omgeving zijn verschillende telefoonlijnen waar u terecht kunt.
070 - 445 58 88   Rode Kruis, voor iedereen die ziek thuis is en hulp kan gebruiken.
023 - 547 14 71   De luisterlijn 

Overheid
Algemene informatie:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
www.coronavaccinatie.nl

GGD bellen voor een testafspraak: 0800-1202
GGD bellen voor een vaccinatieafspraak: 0800 – 7070

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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