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IN DEZE NIEUWSBRIEF
Wees wijs met corona
3 en 17 september - fietsgroep
8 en 22 september - jeu de boules
9 september - bustocht
14 en 28 september - filmgroep
15 september - stadswandelgroep
16 september - themalunch
28 september - eetgroep

30 september - museumgroep
4 oktober - Int. Dag van de Ouderen
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen
maandag en woensdag- koffieochtend
verslag BBQ 17 en 18 augustus
voor in de agenda: kerstlunch
Nabestaandenzorg / Digitaal Sterk!

WEES WIJS MET CORONA
Nu een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, worden de maatregelen rond corona minder
streng. We kunnen er dus weer op uit. Dat geldt ook voor de Seniorenclub Haarlem. Wij hebben al
onze activiteiten weer opgestart en komen ook al met grotere groepen bijeen.
Het besmettingsgevaar en de kans dat je ziek wordt is helaas nog niet geweken.
We willen dan ook iedereen vragen zorg te dragen voor zichzelf en anderen.
Dit betekent dat je de basisregels blijft volgen:
Was vaak en goed je handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Ook bij milde klachten zoals een loopneus. Blijf thuis
tot je de uitslag weet.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Draag een mondkapje daar waar het verplicht is.
Heb je een positieve testuitslag? Dan blijft je thuis en volg je alle regels op tot je weer beter bent.
Laat het ons ook weten: secretaris Karin Faase, 023 – 5260850.
Voor onze activiteiten maken we gebruik van diensten en faciliteiten van derden. Vanzelfsprekend
houden we ons aan de richtlijnen die daar gelden.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.
VRIJDAG 3 EN 17 SEPTEMBER - FIETSGROEP
Verslagje fietsen 6 augustus 2021
Om 10 uur vertrokken we met z'n negenen voor een tocht door de bollenstreek.
Tot de Cruquius fietsten we langs het mooie Zuiderbuitenspaarne
en over de golfbaan naar het Pannenkoekenpaviljoen. Hier genoten
we van een bakkie. Dóór via een fietspad (straffe wind tegen) naar
Beinsdorp, zigzaggend onder de nieuwe hoogspanningsleidingen door.
Daar een tijdje gewacht voor de vele bootjes die de brug
passeerden. Via Hillegom en De Zilk naar de uitspanning
Vogelensangh. Ook hier weer koffie (of iets sterkers). Via Leyduin en
de Leidsevaartweg terug naar het centrum van Haarlem.
Onderweg haakte de een na de ander af voor een kortere route naar huis. Om twee uur was de rest
terug.
Volgende keer maar één stop in een koffiezaak + een stop om de zelf meegebrachte broodjes te

nuttigen.
We gaan weer fietsen 3 en 17 september, 1 en 15 oktober.
We hebben 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.
Iedereen is zelf verantwoordelijk tijdens de fietstocht.
Tot ziens,
Ronald Velden.
WOENSDAG 8 EN 22 SEPTEMBER - JEU DE BOULES
In de maand september bestaat deze sportieve activiteit alweer 10 jaar.
Wat begon met een voorzichtig voorstel op een ledenbijeenkomst van
de toenmalige ANBO-afdeling, groeide van 11 tot meer dan 30
deelnemers en werd één van de gezelligste activiteiten van onze
Seniorenclub.
Net als in de zomermaanden spelen we in september als regel buiten,
behalve als het regent of extreem zonnig en warm is, want dan spelen
we in de ruime hal.
Buiten is een hoed of pet soms wel aan te bevelen en gesloten schoenen zijn verplicht. In de pauze
zitten we op het terras waar na afloop ook wat genuttigd kan worden.
Kom eens kijken en speel direct mee. 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 boules in bruikleen (indien nodig) en je treft een prettig
gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt.
De speeldagen zijn: 8 en 22 september.
De Jeu de Boulesgroep gaat haar tienjarig bestaan vieren met een
etentje. Ze doen dat op woensdagavond 1 september in restaurant De
Kloosterkeuken in de Hagestraat. Het diner is bestemd voor
donateurs van de Seniorenclub Haarlem, die Jeu de Boules spelen.
Mede door de beperkingen in de horeca is opgave helaas niet meer
mogelijk, we zitten vol...
Informatie over de Jeu de Boulesgroep bij Ruud Divendal
tel. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.
DONDERDAG 9 SEPTEMBER - BUSTOCHT
We gaan deze dag op pad met Oskam reizen, naar het mooie
Raadhuis van Hilversum.
Een dag in het teken van architect Dudok.
Vertrektijd Schalkwijk: 8.45 uur bij de bushalte voor Chinees Restaurant
Mayflower, Europaweg.
Vertrek Haarlem-N.: 9.00 uur bushalte Julianapark/Schoterweg.
Op beide opstapplaatsen is een gastvrouw/-heer aanwezig.
Om ongeveer 17.45 uur zijn we weer in Haarlem.
Neem een goed opgeladen telefoon mee, dan kunt je altijd de afhalers bellen mocht het ietsje later
worden.
Wanneer je nog iets wilt weten, dan bellen naar Paula: tel. 06-120 57 118.
(Aanmelden voor deze bustocht is niet meer mogelijk.)

DINSDAG 14 EN 28 SEPTEMBER - FILMGROEP
De filmgroep gaat van start dinsdag 14 september in de middag. Met het filmbezoek willen we niet
langer wachten tot de 50plus bios weer begint.
Omdat het filmprogramma van bioscopen pas een week van tevoren bekend wordt gemaakt, zullen
we ons anders moeten organiseren.
Als wij een lijst hebben van donateurs die het leuk vinden om naar de film te gaan, kunnen wij
ongeveer een week van tevoren een mailtje sturen met informatie over welke film we hebben
uitgezocht. Voorlopig beperken we ons tot het aanbod van de Filmschuur, omdat daar in de
middaguren bijna altijd wel een goede film draait.
Er is dus nog wel een vaste dag voor de film (tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand), maar
geen vaste tijd meer. Soms vroeg in de middag en soms wat later.
Wij laten je dan ongeveer een week van tevoren via de mail weten welke film we gaan bekijken. Na
afloop kunnen we gezellig in de foyer een drankje nuttigen en napraten.
Je zult zelf online je ticket moeten boeken of aan de kassa betalen als de coronamaatregelen dat
toelaten.
We gaan dinsdag 14 september van start en in september ook op dinsdag de 28ste.
Als je belangstelling hebt om op de film mailinglijst te staan, vragen we je je naam en e-mailadres
door te geven aan film@seniorenclubhaarlem.nl.
Wij hebben er zin in.
Met vragen kun je altijd mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Ben van Es 023-535 58 25 of Liohra Meesters-van Lynden 023-751 44 28.
WOENSDAG 15 SEPTEMBER - STADSWANDELGROEP
We willen gaan proberen of het werkt (stadswandelen op 1,5 meter van elkaar en van de gids).
Op 15 september gaan we naar Leiden voor een deel van de
Singelparkwandeling. Dit is een wandeling rond de binnenstad
langs diverse bezienswaardigheden. Per gids kunnen er acht mensen mee,
dus heb ik er twee besproken.
De kosten zijn € 5,-- per persoon, graag gepast betalen.
We verzamelen in de stationshal om 10.10 uur en nemen de trein van 10.21 uur. Eerst een kopje
koffie zoals gewoonlijk en om 12.00 uur is de gids besproken.
Wil je mee, geef je dan op vóór 6 september per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl
of bel Klaas: tel. 06-532 39 606.
DONDERDAG 16 SEPTEMBER - THEMALUNCH
Lunchbijeenkomst 16 september 2021: Eerst zien, dan geloven;
documentaire over en gesprek met kunstenares Laura Meddens.
Het nieuwe culturele seizoen start begin september met de opening van een grote
overzichtstentoonstelling van het werk van Laura Meddens. Op 16 september staat
een lunch op het programma waar een documentaire over deze bijzondere
kunstenares te zien is, gevolgd door een gesprek met Laura Meddens zelf. Daarna is
de grote zaal van het Verhalenhuis open voor de bezichtiging van de vele werken van
haar hand.
Als je vanaf een afstand naar de semi-abstracte schilderijen van Laura Meddens
kijkt, en langzaam dichterbij komt, lijkt het alsof je in een andere dimensie stapt
van kleuren, vormen en schaduwen. Soms denk je gezichten te zien, een andere
keer dieren of planeten. Niets maakt haar gelukkiger dan van mensen te horen dat
ze, wanneer ze haar schilderijen aandachtig bekijken, visuele ontdekkingen doen

die vaak heel persoonlijk zijn.
Voor de documentaire word je 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 16 september 2021 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 documentaire / gesprek /
tentoonstelling over en met Laura Meddens.
Aanmelden: vóór 13 september 2021 via de site van het Verhalenhuis:
www.verhalenhuishaarlem.nl. Zoek deze activiteit op en klik hem aan, klik op
de knop ‘Reserveren’ en volg de instructie. Lukt dat niet, dan aanmelden
per mail secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (betalen op de dag zelf, alleen met
pin!)
DINSDAG 28 SEPTEMBER - EETGROEP
We gaan weer samen uit eten, op dinsdag 28 september bij Restaurant
Bartje Bloemendaal, Brederodelaan 80, 2061 JS Bloemendaal.
De daghap kost € 13,50. De inloop is v.a. 17.30 uur.
Hebben jullie zin, bel dan Anja en Johan, tel. 06-533 03 131.
Gaarne het bedrag overmaken naar IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66
t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem
DONDERDAG 30 SEPTEMBER - MUSEUMGROEP
Museum van de Geest in Haarlem
Het Museum van de Geest heeft twee vestigingen; één in Haarlem en
één in Amsterdam. In het museum in Haarlem ontdek je op een
interactieve manier meer over je eigen geest en die van anderen. Het
museum is recentelijk volledig gerenoveerd. Jarenlang bood het
onderdak aan ‘dollen’, mensen die buiten de maatschappij vielen. Nu,
bijna 700 jaar later, is het dolhuys het Museum van de Geest en staat de
waarde van mensen die anders functioneren centraal. Een bezoek aan
het vernieuwde Museum van de Geest is zeker de moeite waard.
Het museum gaat om 11.00 uur open, graag aanwezig zijn om 10.50 uur. Met museumkaart gratis.
We drinken er gezellig een kopje koffie en kunnen tevens de lunch gebruiken.
Opgeven per e-mail bij: museum@seniorenclubhaarlem.nl
of telefonisch vanaf 17.00 uur: Julie Lindeman 06-518 02 095.
MAANDAG 4 OKTOBER - INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
Geef je snel op vóór 20 september a.s.
Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats.
Ook dit jaar willen wij dit vieren, maar dan op maandag 4 oktober.
Het internationaal reizen in coronatijd is lastig en de regels verschillen per land en ze veranderen
constant. Daarom blijven we op deze Internationale Dag van de Ouderen dicht bij huis. Het thema is
namelijk Haarlem. We zijn benieuwd naar jouw kennis en verhalen over onze mooie, historische
stad met internationale allure.
Bereid je goed voor, want er zijn mooie prijzen te winnen tijdens de verrassing!

Wij nodigen je graag uit voor een gezellige middag op maandag 4 oktober 2021 in het Verhalenhuis,
Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk, tegenover Sauna van
Egmond). De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal, waar voldoende afstand te houden is. Er
is goede ventilatie en aan alle hygiënemaatregelen wordt gedacht.
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.
12.30-13.00u
Inloop
13.00-13.30u
Welkom, koffie/thee met lekkere taart
13.30-14.30u
Gezellig samenzijn met drankje en hapje
14.30-16.00u
Verrassing met internationale allure
16.00-17.00u
Napraten met drankje en hapje
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Dat is mogelijk dankzij de sponsoring van het Hofje
Codde Van Beresteyn en de prijs van RTL4 'Weet ik veel'....
De corona-maatregelen schrijven nu een maximum van 75 personen voor. Dat is een leuk aantal voor
een gezellig samenzijn.
Je kunt je aanmelden tot 20 september a.s.:
Liefst per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl o.v.v. jouw naam en ‘opgave 4 oktober’
Per telefoon: Karin Faase: 023 – 526 08 50
NB: Iedere deelnemer dient donateur te zijn!
MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN
De wandelgroep is actief op maandag, dinsdag en donderdag. Wij wandelen in Overveen op vier
verschillende locaties.
Elswout is een prachtig park om in te wandelen, veel bloemen en weinig heuvels. Omdat wij het
een korte wandeling vonden hebben wij het verlengd met het laantje vanaf de Stinkende Emmer,
zodat we toch aan ruim een uur komen.
In Koningshof lopen wij ook graag, mooi gebied, licht glooiend, hier en daar wel zandpaden. Je kunt
verschillende routes nemen. We hebben begin augustus al paddestoelen gezien, ook komen we de
Schotse Hooglanders tegen, zelfs kleine paardjes.
Dan Middenduin, daar lopen sommige van onze groep al jaren, altijd mooi en ook daar
verschillende routes, wel even klimmen. We zien er bijna altijd herten en vaak ook de Schotse
Hooglanders. Een geliefde bestemming voor veel van ons.
En Koevlak, daar komen we de laatste tijd veel, zo mooi, echt de duinen in, met mogelijkheden om
naar zee te wandelen. Ook prachtige pittige wandelingen i.v.m. zandpaden. Er zijn ook genoeg
rustplaatsen.
Het koffiedrinken bij de ingang is ook heel leuk. We drinken met wie wil altijd een koffie voor we
weer huiswaarts keren, erg gezellig.
We hebben leuke groepen.
Marijke Braakman
Wil je een keer mee, neem dan contact op met Ben van Es, tel. 06-134 37 272 (maandag)
of Marijke Braakman, tel. 06-230 05 407 (dinsdag/donderdag).

foto's Paula

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND
Iedere maandagochtend bent u van 11 - 12 uur welkom bij Sportcafé
De Bruijnerie op het sportcomplex Ruud van der Geest.. 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 van 10.30 - 11.30 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.
VERSLAG VAN DE BBQ OP 17 EN 18 AUGUSTUS
Eindelijk was het zover. Voor het eerst in lange tijd weer samen. Wat was het gezellig om met elkaar
te genieten van het overheerlijke buffet!
Laten we hopen dat dit het begin is van een reeks gezellige momenten die we weer met elkaar
mogen beleven.
Bestuur bedankt, het was weer prima georganiseerd!
Ria Smit
____________________
Vanavond heerlijk uit eten geweest bij Paviljoen Jeroen in Zandvoort, boulevard tent nr. 20.
Een BBQ. Georganiseerd door de Seniorenclub Haarlem.
Na afloop even doorgefietst naar het Badhuisplein. Daar stond een helverlicht reuzenrad. Zullen we
wel of zullen we niet. Wel dus. Genoten van een prachtig uitzicht over Zandvoort en de Noordzee.
En toen weer terug naar huis op de fiets. Krijgen we het laatste stukkie toch nog een regenbui op
ons kop. Gelukkig waren we snel thuis. We hebben een fijne avond gehad.
Joke en Hans
____________________
(Bestuur: Dankzij de in februari 2020 gewonnen prijs (een mooi bedrag) van RTL4 'Weet ik veel' , hebben we
de donateurs deze BBQ voor een gereduceerd bedrag kunnen aanbieden.)
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VOOR IN DE AGENDA
De kerstlunch is dit jaar op woensdag 15 december.
INFORMATIE VAN DERDEN

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.stichtingnabestaandenzorg.nl.

Digitaal Sterk! Eerste hulp bij computer, social media en internet
De vrijwilligers van de Digitaal Sterk!-centra helpen je bij al jouw vragen op digitaal gebied. Wil je
handiger worden met de pc, tablet of smartphone? Leren e-mailen, internetten of hoe je wifi op je
telefoon instelt of een app op je tablet installeert? Misschien wil je in jouw eigen tempo oefenen op
de computer of zoek je juist naar een computercursus in een groep.
Dat kan bij de Digitaal Sterk!-centra. Samen kijken we naar een les, training of uitleg die bij jou past.
Maak gebruik van de hulp van de vrijwilligers van Digitaal Sterk!
Misschien heb je nog maar net een computer, tablet of smartphone en kun je er nog niet zo goed
mee overweg. Maar het kan ook zijn dat je zo'n apparaat al wat langer in huis hebt en het al wat
beter begrijpt. Of je nu beginner of gevorderd bent: iedereen kan wel eens vastlopen. Hoe fijn is het
dan om persoonlijke hulp te krijgen. Dat kan bij een Digitaal Sterk!-centrum. Onze vrijwilligers helpen
je graag verder! Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Wil je een Digitaal Sterk!-centrum bezoeken? Maak eerst telefonisch een afspraak.
Bibliotheek Haarlem-Noord: 023-5115300

Bibliotheek Schalkwijk: 023-5115300
Trefpunt ‘t Trionk: 023-5324261
Wijkcentrum Alleman: 088-8555175
Wijkcentrum Binnensteeds: 023-5319030
Digitaal Sterk! is een samenwerking van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, DOCK en Haarlem Effect in
opdracht van de gemeente Haarlem en is bedoeld voor inwoners van Haarlem.
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