
Op het strand is er altijd wel ruimte, maar ook op de camping of in
het park in de buurt is er altijd wel een veldje te vinden waarop
gespeeld kan worden. Toch was dat niet altijd zo, zoals blijkt uit het
onderstaande stukje geschiedenis over Petanque zoals ons spel
officieel heet:

Petanque is een variant van een typisch balspel dat in zijn vroegste
vorm reeds bij de oude Grieken gespeeld werd. Daar werd het
echter nog beoefend als een krachtspel. De Romeinen hebben er
later meer een behendigheidsspel van gemaakt, ongeveer in de vorm

zoals we het nu nog kennen.

Ook in de middeleeuwen bleven Petanque en andere balspelen nog erg populair, maar daarna
verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de Franse Provence.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het Petanque begonnen aan een indrukwekkende opmars die eerst
geheel Frankrijk overspoelde, maar al spoedig ook andere Europese landen. De vele Nederlandse
toeristen brachten het mee en vormden verenigingen zoals de PUK.

De spelersgroep van de Seniorenclub Haarlem speelt in de zomer
buiten, dus soms is een hoofddeksel aan te raden. Spelen met open
schoeisel is niet toegestaan. In de pauze zitten we meestal op het
terras waar na afloop ook wat genuttigd kan worden. 

Uiteraard handhaven wij ook de 1,5 meter en andere
coronavoorschriften. Kom op woensdagmiddag eens kijken. We
verzamelen om 13.30 uur en beginnen om 14.00 uur. Het einde is
doorgaans rond 16.00 uur. Het is vrije inloop, het kost € 5,-- per
middag en daarvoor is een kop koffie of thee gratis, 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. 
 
De speeldagen zijn: 28 juli, 11 en 25 augustus, 8 en 22 september. U vindt de PUK
(Petanque Union Kennemerland) op navigatieadres: Vlietweg 2, Haarlem Noord, schuin achter het
Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonald's. 
 
Verdere informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436.  E-mail: ruud.divendal@planet.nl
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WOENSDAG 28 JULI, 11 EN 25 AUGUSTUS - JEU DE BOULES

Jeu de Boules in augustus, een typisch vakantiespel!
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Fietsen augustus, september en oktober
De volgende data voor 2021 heb ik in mijn agenda gezet. Ik hoop dat
iedereen ermee akkoord gaat.
6 en 20 augustus
3 en 17 september
1 en 15 oktober

Hieronder enige wetenswaardigheden voor de fietsers:
Allereerst hebben we graag dat je van tevoren 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.
Ronald Velden

Dinsdag 17 en woensdag 18 augustus
feest op het strand: BBQ bij Paviljoen Jeroen!

Door onze gewonnen prijs bij het programma 'Weet ik veel'
kunnen wij dit aanbieden tegen een gereduceerd bedrag.

Het blijkt dat iedereen zin heeft in een leuke avond met lekker eten, want ruim 80 mensen hebben
zich opgegeven voor de BBQ!

Voor de deelnemers nog een keer de details:
Kom op de dag waarvoor je je hebt opgegeven: dinsdag 17 of woensdag 18 augustus.
Binnenloop: 17:30 - 18:00 uur. Eindtijd: rond 20:30 uur.
Bij binnenkomst krijg je twee consumptiemunten.
Betalen: vooraf € 15,00 overmaken op: IBAN NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem o.v.v. “BBQ” en de naam/namen van de deelnemer(s). En de dag waar je voor
bent aangemeld.
Adres: Paviljoen Jeroen, Strandafgang Barnaart 20, 2041 KB Zandvoort.
Hoe er naar toe? Naast de fiets en auto (parkeren is vaak lastig en duur) is het reizen met bus 81
of trein een aanrader. Het is ca. 7 minuten lopen vanaf station Zandvoort. De rit met de trein van
Haarlem CS of Overveen duurt slechts een paar minuten. Vanaf het station rechtdoor naar de
boulevard lopen en dan naar rechts.

Dit wordt genieten. Het bestuur staat te popelen om je te mogen ontvangen!

Het Allard Pierson Museum presenteert de eerste tentoonstelling

VRIJDAG 6 EN 20 AUGUSTUS - FIETSGROEP

De fietsgroep 'loopt' weer. De laatste tocht ( 9 juli) waren er weer drie nieuwe fietsers bij. 
Met acht fietsers hadden we een leuk gezelschap. Ronald, 'onze routeplanner' heeft moeite met het
vinden van de kortste route, zodat we steeds grote rondjes 'omfietsen'.
Het zijn wel mooie rondjes. 
Nog een tip voor de e-bikers: zorg voor een goed geladen accu.
Erik van der Leij
 

DINSDAG 17 EN WOENSDAG 18 AUGUSTUS - BBQ IN ZANDVOORT

DONDERDAG 26 AUGUSTUS - MUSEUMGROEP



in Nederland gewijd aan de fascinatie voor de vrouw in de art nouveau.
Zij is rond 1900 de droom én de nachtmerrie van een generatie kunste -
naars die de werkelijkheid probeert te ontvluchten. Lieflijke maagden,
wrede minnaressen, vrome madonna’s en andere vrouwelijke clichés
bepalen de sieraden van René Lalique, de affiches van Alphonse Mucha,
de boekillustraties van Aubrey Beardsley, en vele andere werken van
bekende ontwerpers.

In de tentoonstelling 'Godinnen van de Art Nouveau' is deze fascinatie voor vrouwelijk
schoon nader onder de loep genomen en geplaatst in de context van maatschappelijke
ontwikkelingen van die tijd.

De toegang is gratis met een museumkaart en er is geen toeslag vereist.

We verzamelen in de stationshal om 09.25 uur en vertrekken om 09.40 uur.
Op het Centraal Station Amsterdam nemen we tram 4 of 14 (uitstappen halte Spui).
Daarna lopen we een klein stukje naar het Allard Pierson museum, Oude Turfmarkt 127. 
In de espressobar van het museum kunnen we koffiedrinken.
Nadat we deze expositie hebben gezien lopen we terug richting station en  stoppen we onderweg 
bij de Roode Leeuw, Damrak 93, om te lunchen.

Opgeven per e-mail bij: museum@seniorenclubhaarlem.nl
of telefonisch bij Marius Meesters, 023-751 44 28.

Het Raadhuis van Hilversum is zijn meest bekende werk. Hier is dan
ook het Dudok Architectuur Centrum gevestigd. We worden hier ontvangen
met koffie/thee en een Dudokje (een gebakje speciaal ontworpen voor deze
plek). Daarna volgt de rondleiding door het Raadhuis met een gids in twee
groepen.
 
Om 12.30 uur gaan we een paar minuten wandelen naar ons lunch-adres:
Café-Restaurant de Eendracht. We gebruiken daar een 12-uurtje:
kopje soep, landbrood met kalfskroket en een landbrood met boerenkaas.
De vegetarische variant is een oesterzwammen kroket. Daarbij een drankje naar keuze: koffie, thee,
cappuccino, melk of karnemelk.
 
Na de lunch stappen we weer in de bus voor een rondrit met de gids, langs de huizen en gebouwen
die ontworpen zijn door Dudok, en horen we meer over de invloed die Dudok heeft gehad op

Museumbezoek donderdag 29 juli en 5 augustus
Tot onze spijt kan het bezoek aan het Cobra museum te Amstelveen geen doorgang vinden. Er waren
teveel obstakels om voor een groep te boeken en meteen een toeslag van € 7,50 te betalen.
Het staat iedereen uiteraard vrij om zelf naar het museum te gaan. De tentoonstelling van Frida
Kahlo schijnt heel bijzonder te zijn.
Hartelijke groet,
Francis en Julie. 

GEEN STADSWANDELING IN AUGUSTUS

Helaas lopen de gidsen nog steeds niet en gezien de heftig oplopende besmetting lijkt ons dat zeer
verstandig. 
Dus nog geen wandeling in augustus.

DONDERDAG 9 SEPTEMBER - BUSTOCHT

Het is weer mogelijk: een bustocht en wel volgens de regels van het RIVM.
Daarom gaan we deze reis niet zo ver weg: met OSKAM reizen naar Hilversum, met als thema
Dudok.
 
Willem Dudok leefde van 1884 tot 1947. Hij ontwierp de meeste wijken, scholen en gemeentelijke
gebouwen voor Hilversum en bepaalde daarmee het gezicht van deze stad. Hilversum wordt wel zijn
levenswerk genoemd. 
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Hilversum.

We nemen afscheid van de gids en gaan naar het restaurant op het
Vliegveld Hilversum. Dit is prachtig gelegen aan het vliegveld, met een
zonnig terras. Het kan zomaar gebeuren dat u een helikopter ziet, er
parachute gesprongen wordt of dat er (zweef) vliegtuigen opstijgen of landen!
Terwijl we van het uitzicht genieten, kunt u een drankje gebruiken. Dit is voor
eigen rekening.
 

Hierna gaan we weer terug naar Haarlem, waar we ongeveer om 17.45 uur aankomen bij de
opstapplaats.

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, 06-134 37 272 (maandag)
of Marijke Braakman, 06-230 05 407 (dinsdag/donderdag).
Er is genoeg moois te zien in de natuur.

Aanmelden: 
alleen woensdag 4 augustus a.s. 8.00 - 12.00 uur bij Paula Blom, tel. 023 - 53 11 553.
In totaal kunnen er 40 personen deelnemen aan deze tocht, rollators kunnen worden meegenomen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 53,00, inclusief fooi voor de chauffeur.
 
1. Bij aanmelding aangeven waar je wilt opstappen: in Schalkwijk voor de Chinees (bushalte

Andalusië) of Haarlem-Noord, Julianapark bij de bushalte.
2. Het bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekening            

 NL93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.
 
In de Nieuwsbrief die 25 augustus uitkomt, vermelden we de vertrektijden. Op beide opstapplaatsen
zal een gastvrouw/gastheer aanwezig zijn.
 
Deze bustocht is georganiseerd volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.
Je mag naast elkaar zitten met een mondkapje. Wanneer onverhoopt de richtlijnen veranderen en de
bustocht geen doorgang kan vinden, storten we het hele bedrag terug.
Mocht je zelf moeten annuleren, dan krijg je, afhankelijk van het tijdstip en mogelijke vervanger, geen
of een deel van je geld terug.

DINSDAG 28 SEPTEMBER - EETGROEP

De eetgroepavond op 13 juli was weer als vanouds reuze gezellig, en lekker gegeten met 23
personen.
De volgende eetgroepavond is op 28 september. Alle informatie hierover vindt u in de volgende
Nieuwsbrief.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND



12 juli

19 juli

Vanaf 5 juli hebben wij iedere maandag heel gezellig koffie gedronken op de nieuwe locatie
Sportcafé De Bruijnerie op het sportcomplex Ruud van der Geest.
Op 19 juli kwamen 20 koffiedrinkers bij elkaar op het mooie ruime terras. Het bijbehorende
advocaatje (ons handelsmerk!) werd met smaak opgelepeld.

Iedere maandagochtend bent u welkom van 11 - 12 uur. Er is altijd een gastheer of gastvrouw
aanwezig om u te ontvangen.
Locatie: Piet Voskuilenstraat 1.
 
Sportcafé De Bruijnerie is te bereiken:

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).

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



Bewegen in de buitenlucht!
Bent u ook zo coronamoe en wilt u de komende tijd aan uw conditie werken, dat kan:
HKC Oosterkwartier (Bernard Zweersstraat 2) biedt 10 x bewegen voor € 25,- in de buitenlucht
aan, iedere woensdag op hun veld.  
Iedere woensdagochtend van 09.30-10.30 uur een sport-en-speluurtje onder begeleiding van een
gecertificeerde trainer. Samen met leeftijdsgenoten (55+, jonger mag ook) gaat u op uw eigen niveau
aan de slag met spierversterkende oefeningen, balans, conditie en leuke balspellen. Kortom, een
heerlijk beweeglijk uurtje in de buitenlucht en daarna gezellige nazit met koffie en thee, plezier staat
voorop! 
Voor informatie en aanmelding kunt u mailen naar: HOS@Oosterkwartier.com of bel 023-303 72 38.

Individueel contact
Wanneer je een dierbare verliest aan de dood verandert je leven. Je moet leren omgaan met een
nieuwe situatie waar het gemis overal voelbaar is. Soms is het fijn om dan met iemand buiten je eigen
kring te praten over wat je ervaart en doormaakt in het rouwproces. 
 
Een vrijwilliger van Stichting Nabestaandenzorg kan steun bieden bij het verdergaan na het overlijden
van je dierbare. Samen worden afspraken gemaakt over de wijze van het contact. Dit kan zijn
telefonisch, bij u thuis of wandelend door het bos. 
 
U geeft aan wat bij u past. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen via
023-844 82 01 of via bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl of kijk op www.stichting-
nabestaandenzorg.nl.

Het septembernummer verschijnt 25 augustus.
Kopij uiterlijk 18 augustus naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mail redactie: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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