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HET CORONACHECK BEWIJS

Verplicht: het Coronacheck bewijs
 
Vanaf 25 september 2021 gelden er nieuwe regels rond het openbare leven.
De anderhalve meter is afgeschaft. Wil je naar een restaurant, café, bioscoop, theater of evenement,
dan word je bij de ingang gecontroleerd. Alleen met een geldige QR-code mag je naar binnen.
 
Voor onze activiteiten maken we gebruik van diensten en faciliteiten van derden. Zij houden de
controle en vanzelfsprekend houden we ons aan hun richtlijnen.
 
Let op: deze QR-controle geldt dus voor al onze activiteiten, behalve als we op een terras
koffiedrinken. Dus wel bij het uit eten gaan, museumbezoek, bioscoop, de Internationale Ouderendag
enz. Heb je geen code, zeg dan op tijd je deelname af.
Alleen de QR-code is geldig. Je wordt niet toegelaten door het tonen van je gele vaccinatieboekje of
je registratiekaart coronavaccinatie (de brief die je na de vaccinatie van de GGD meekreeg).
 
Hoe kom je aan een QR-code? Kijk op www.coronacheck.nl.
 
Het eenvoudigste is om de QR-code op je smartphone te zetten. Je moet daarvoor de app
CoronaCheck downloaden. Je hebt ook je DigiD nodig. Gegevens rond je vaccinatie of testresultaat
(via GGD) worden automatisch opgehaald.
Op www.seniorweb.nl (op de homepage naar beneden scrollen) en op www.plusonline.nl staat extra
uitleg. Kom je er niet uit, dan kun je bij de bibliotheek terecht voor hulp: Mediaspreekuur (maandag
10-12 uur en donderdag van 14-16 uur): 023 - 511 54 40.
 
Heb je geen smartphone of de app installeren lukt niet, dan kun je de QR-code ook op papier
aanvragen: www.coronacheck.nl/nl/print.
 
Ben je niet digitaal en/of heb je geen DigiD?
Dan kun je contact opnemen met het 24/7-contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse
Zaken op het telefoonnummer 0800 - 1351. Je wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk.
Daar kun je met jouw burgerservicenummer (BSN) en jouw postcode een papieren corona-
bewijs aanvragen.
 
NB: 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 - 526 08 50.
 
Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

http://www.coronacheck.nl/
http://www.seniorweb.nl/
http://www.plusonline.nl/
http://www.coronacheck.nl/nl/print


Verslag fietstocht 20-8-21
Ons doel voor vandaag is de nieuwe zeesluis in IJmuiden, sinds kort
geopend voor fietsers.
Om 10 uur vertrekken we vanaf de Grote Markt via Jansstraat en
Nieuwe Gracht naar het Spaarne, tot aan Spaarndam. Langs Fort
Bezuiden- en Fort Benoorden Spaarndam en De Stelling tot de A9.
Hier over de Oostlaan en het oude Hofgeest naar Velsen-Zuid. Rond
landgoed Waterland naar Plein 1945 in IJmuiden om bij Grand Café
Staal op het terras van de koffie te genieten. Waren we al eerder en
dat beviel uitstekend!
Naar de veerpont en langs Tata Steel en het uitwateringskanaal naar de sluizen. We stopten bij de
nieuwe en grootste sluis ter wereld, 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. De bouw
startte begin 2016 en is beschikbaar begin 2022. Vervolgens rond de havens naar het begin van de
Zuidpier. Het verbindende fietspad naar IJmuiderslag eindigde met een heuse 'bergpas' met
haarspeldbochten.
Na een korte pauze om bij te komen van de inspanningen via de Heerenduinweg en het Heerenduin
en Bloemendaal terug naar Haarlem. 
De tocht duurde wat langer dan normaal maar, mede dankzij het prachtige weer, geslaagd.

MAANDAG 4 OKTOBER - INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN

Geef je snel op; er is nog plaats!

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.
 
De viering kunnen we extra feestelijk maken, want we hebben subsidie van de gemeente Haarlem
gekregen! Zij hebben namelijk een coronapotje gemaakt, waar organisaties die iets organiseren om
mensen weer uit hun isolement te halen, uit kunnen putten.
Onze aanvraag is direct goedgekeurd.
 
Tevens zijn de coronamaatregelen weer verder versoepeld, dus we mogen met meer mensen bij
elkaar komen.
 
Wil je erbij zijn en je hebt je nog niet opgegeven? Doe dat dan snel. Het wordt de moeite waard.
 
Wanneer: maandag 4 oktober 2021 van 12:30 - 17:00 uur
Waar: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk,
tegenover Sauna van Egmond).  
Bereikbaarheid: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. Bus 3, halte
Spaarnhovenstraat, stopt op ca. 200 meter van de kerk. 
 
Je kunt je aanmelden tot 27 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! 

VRIJDAG 1 EN 15 OKTOBER - FIETSGROEP

In oktober fietsen we op de 1e en de 15e.

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.

mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl%C2%A0


Ronald Velden.

Film in de Schuur 

Leuk dat zoveel donateurs zich hebben aangemeld voor de film-mailing lijst.
De eerste keer waren er acht filmliefhebbers aanwezig bij de Nederlandse
film over de Deventer moordzaak. Een goed begin van het nieuwe
filmseizoen.

In het verleden gingen we altijd naar de film in de middag. In de toekomst
kan dat ook wel eens een film in de ochtend zijn, afhankelijk van het aanbod.
Als u zich heeft aangemeld voor de film-mailing hoeft u niets meer te doen
en krijgt u automatisch ongeveer een week van tevoren een mailtje met

informatie over de film die we gaan bekijken.
Als u zich nog niet heeft aangemeld, maar wel belangstelling heeft om op de film-mailinglijst te staan,
stuur dan een mailtje naar film@seniorenclubhaarlem.nl.
Mocht u van de mailinglijst verwijderd willen worden, kan dat ook. Laat het even weten via dit e-
mailadres.
 
Na afloop van de film kunnen we gezellig in de foyer een drankje nuttigen en napraten.
U kunt online uw ticket boeken of aan de kassa betalen.

Met vragen kunt u altijd mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Ben van Es 023-535 58 25 of  Liohra Meesters 023-751 44 28. 

DINSDAG 12 EN 26 OKTOBER - FILMGROEP

WOENSDAG 13 EN 27 OKTOBER - JEU DE BOULES

Kom ook Jeu de Boules spelen.

Het is een gezellige sport die iedereen kan beoefenen. De Seniorenclub Haarlem speelt om de
veertien dagen bij PUK in Haarlem Noord. Daar kunnen we het hele jaar door terecht op de
woensdagmiddag in het grote “boulodrome” met 40 buitenbanen, 20 binnenbanen en een gezellige
kantine. Kom ook eens langs en proef van de gezellige sfeer voor, tijdens en na het spelen. We
verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine. Wij spelen in oktober op woensdag 13 en 27.
 
U vindt PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds. Het
navigatieadres is Vlietweg 2. Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het
gebruik van bruikleen boules. Gesloten schoeisel is voorschrift. Wij gaan er van uit dat u de
coronaregels respecteert. 

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436, e-mail: ruud.divendal@planet.nl

Jeu de Boules groep viert 10-jarig jubileum met diner in Kloosterkeuken

We kijken terug op een zeer geslaagd diner t.g.v. het 10-jarig jubileum van de Jeu de Boules groep.
33 deelnemers genoten van een heerlijk diner.

mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:ruud.divendal@planet.nl


Er werd teruggeblikt op de afgelopen 10 jaar. De groep leeft en dat is te zien
aan het groeiende aantal actieve spelers.

In september 2011 werd begonnen met 11 leden van de voormalige ANBO
afdeling. Van die 11 pioniers speelden er dit jaar nog vier en die waren ook
aanwezig. Inmiddels telt de groep zo’n 40 actieve deelnemers.

Er was een speciaal welkom woord voor de gasten op deze avond, nl. Joop
Tjeertes en Marya van Schagen, die al jaren speciaal voor de Seniorenclub de
bar van de PUK “bemensen” op de speelmiddagen. Zij zijn smaakmakers die
bijdragen aan de gezellige sfeer op de speelmiddagen.

Sportief zijn ze dan wel maar af en toe moeten er spelers afhaken. Zo heeft
Wil van den Berg moeten besluiten te stoppen. Lichamelijke ongemakken maken het spelen
onmogelijk. Wil behoorde tot die 11 pioniers uit 2011. Zij heeft in de afgelopen 10 jaar in onze
spelersgroep altijd een zeer actieve  bijdrage geleverd in de sfeer en dat zullen we missen.

Paula riep het gehele gezelschap plotseling naar buiten.
Verzameld op de binnenplaats werden Ruud en John als
pioniers en de trekkers van de groep toegesproken. 
 
Zij ontvingen van alle spelers een praktisch cadeau, maar
ook een metalen kunstwerk waarin hun samenwerking in
die 10 jaar duidelijk werd uitgebeeld. 

Eenmaal weer binnen nam Joop nog even het woord. Daarin benadrukte hij
mede namens Marya de prettige samenwerking en de sfeer in de groep
tijdens de speelmiddagen. 
Om dit te onderstrepen werd op de eerstvolgende speelmiddag een
traktatie beloofd in de pauze en bij de nazit.  Dat werd met een dankbaar
applaus ontvangen.

De resultaten zijn op de foto’s te zien. Het smaakte
heerlijk !
 
Op deze wijze werd het 10e speeljaar afgesloten maar dit
wordt herhaald. Het is een traditie in de groep dat men
ieder jaar in september met elkaar uit eten gaat.

Voorlopig heeft het 11e jaar goed ingezet met mooie
speeldagen. We hopen dat we nog vele oude en nieuwe donateurs zullen zien
die ons mooie spel komen beoefenen.

Ruud Divendal

Boulers vierden tien jaar bestaan 

Op gewijde grond, in restaurant De Kloosterkeuken in de Hagestraat in Haarlem, in het verre
verleden een klooster, vierden op 1 september de Jeu de Boules-spelers het tienjarig bestaan van de
club.

Alle stoelen waren bezet. Als gevolg van de corona-verplichtingen had men ruimte aangehouden en
dat had weer tot gevolg dat men het gezelschap over twee lokaliteiten moest verdelen. Om toch wat
aandacht te kunnen schenken aan de verdiensten van Ruud Divendal en John van de Kortenhof,
werden de aanwezigen verzocht even naar de tuin te komen. Ruud en John kregen uit handen van
Paula Blom naast een fles wijn, ook iets leuks aangeboden om op de boekenkast te zetten.

Ik meen dat door de omstandigheden de verdiensten van Ruud wat onderbelicht zijn gebleven.
Ruud heeft zich vanaf de start volledig ingezet voor de verbreiding van “le Jeu” en aanhoudend
gewerkt aan de groei van de club . “Wijsheid komt met de jaren”, maar dat is niet vanzelfsprekend,
dat is merkbaar bij de Ouderenpartij. Maar bij onze ouderen is de sfeer altijd uitstekend en Ruud



De wandeling duurt anderhalf uur en bestaat uit twee delen: drie kwartier in het
huis en drie kwartier in de tuinen, waar we hopelijk van de prachtige
herfstkleuren kunnen genieten.
Dit alles onder leiding van een gids, kosten € 9,-  per persoon.
 
We ontmoeten elkaar onder de overkapping voor station Haarlem om 9:20 uur
en nemen de bus van 9:33 uur naar Driehuis, Van de Vondellaan. Daarna lopen
we verder naar onze eindbestemming, ongeveer 20 minuten.
 
Ga je liever op de fiets of met eigen vervoer, geef dat dan aan bij je aanmelding.
Je kunt je aanmelden per e-mail stad@seniorenclubhaarlem.nl 
of telefonisch bij Gerda Leigh, 023-531 71 13, liefst zo spoedig mogelijk.

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.
Na de lunch geeft Cokky Bentvelsen u interessante en nuttige informatie om vallen
te voorkomen en maatregelen die u kunt nemen om uw huis veiliger te maken. 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, ook geeft zij

ouderen groepslessen en valpreventie cursussen.

Voor de lezing 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 21 oktober 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 lezing.
Aanmelden: vóór 18 oktober 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!)

Op dinsdag 26 oktober gaan we, na vele jaren dineren, nu eens lunchen.

We gaan weer naar Restaurant Bartje Bloemendaal,
Brederodelaan 80, 2061 JS Bloemendaal.
De lunch kost € 11,50. De inloop is 12.30 uur. 

Hebben jullie zin, bel dan Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.

stelt het op prijs om dat bij iedere verjaardag van de club met een etentje te onderstrepen.
Ruud incasseert onze bijdrage, maant zeer discreet als men te druk is en vergeet te betalen en rekent
altijd keurig af met onze gastheer, de Petanque Union Kennemerland ofwel PUK.
We mogen altijd terugkomen. Ruud is ook voor vele boulers met zijn spel een voorbeeld geweest. Je
hoeft maar langs de banen te gaan om te zien dat veel spelers en speelsters de stijl van Ruud hebben
overgenomen. Resumerend: er is geen enkele reden om Ruud te vervangen en wij hopen dat wij nog
lang van zijn stemming en diensten gebruik mogen maken.                                                               

Ton Westbroek

WOENSDAG 20 OKTOBER - STADSWANDELGROEP

Bijna een jaar later dan we van plan waren gaan we proberen onze afgelaste rondleiding naar
Beeckestijn te maken.

DONDERDAG 21 OKTOBER - THEMALUNCH

Maandlijkse lunch met lezing - In balans

DINSDAG 26 OKTOBER - EETGROEP

mailto:stad@seniorenclubhaarlem.nl
http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl


Gaarne het bedrag overmaken naar IBAN:  NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem

Je staat oog in oog met de Tyrannosaurus Trix.
Enkele jaren geleden legde Naturalis in de prairie van Montana (VS) een
van de meest complete en best bewaard gebleven skeletten bloot van
de beroemde vleesetende dinosauriër. In een houding alsof ze elk
moment kan aanvallen, neemt Trix je mee terug in de tijd, met andere
oerreptielen die 160 miljoen jaar over de aarde heersten.  

Allerlei onderwerpen komen aan bod zoals: de ijstijd, de dood,
vulkanen, prachtige mineralen en een zaal met de
indrukwekkende dino’s. 
Kortom voor elk wat wils.

Uiteraard zijn er ontelbare dieren te zien, wel allemaal als
'stilleven' en met afmetingen van spinnetje tot mammoet.  
                                                                                     
Opgeven per mail op: museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail: per telefoon bij Marius Meesters: 023-751 44 28  
Samenkomst uiterlijk om 10.00 uur in de stationshal en met de Intercity van 10.07 uur (richting Den
Haag) naar Leiden.   

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.

DONDERDAG 28 OKTOBER - MUSEUMGROEP

We gaan naar museum Naturalis in Leiden. 
Ons bezoek is online aangemeld en je kunt alleen met de groep mee met een museumkaart.
De entree is gratis.
                       
In de indrukwekkende museumzalen van Naturalis ontdek je meer over het vroegste leven en de
oerkrachten op aarde. 

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag, dinsdag en donderdag. Wij wandelen in Overveen op vier
verschillende locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak. Voor we weer naar
huis gaan, drinken we altijd samen koffie.
Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met 
Ben van Es, 06-134 37 272 (maandag)
of Marijke Braakman, 06-230 05 407 (dinsdag/donderdag).

foto Ben - maandag foto's Wilmy - dinsdag/donderdag

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

mailto:museum@seniorenclubhaarlem.nl


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.
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.

dinsdag 5 oktober   14.00 uur   € 2,50
film: Swedish Theory of Love
Heb je anderen nodig om gelukkig te worden? Prikkelende documentaire,
waarin onderzocht wordt hoe het komt dat in de socialistische heilstaat
Zweden bijna de helft van de bevolking alleen leeft en ongeveer een kwart
alleen sterft.

zondag 10 oktober   15.00 uur   € 8,-- 
muziek: Senioren Big Band Kennemerland in Concert
Heldere trompetten, warme trombones en fijne klanken van saxofoons staan
garant voor een optreden die je mee neemt naar de bigbandsound uit de
jaren 30 en 40 van de vorige eeuw.

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

WOENSDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH

Meer informatie over de kerstlunch in het novembernummer van de Nieuwsbrief.

INFORMATIE VAN DERDEN

zondag 3 oktober   15.00 uur   € 9,--
film: Alice in Wonderland (9+)   
Alice In Wonderland is een genot voor ogen, oren en hart. Val samen met Alice in het konijnenhol
naar beneden voor een fantastisch avontuur van Walt Disney Pictures en Tim Burton. 

donderdag 21 oktober   12.00 uur   € 7,50
lezing:  In balans, lunch en lezing 
Nuttige informatie om vallen te voorkomen. Om actief te blijven is het belangrijk dat u fit bent en
stevig op uw benen blijft staan, zodat u niet valt. Voor de presentatie wordt u getrakteerd op een
heerlijke vegetarische lunch 



zaterdag 30 oktober   13.00-16.00 uur   gratis (wel reserveren)  
Stiltefestival Het Stille centrum van het Labyrint
Het bijzondere van labyrintlopen is dat je al bewegend mediteert. 
Tijdens het stiltefestival is er een open labyrint inloop en je kunt het allemaal op je eigen wijze
ontdekken.

zaterdag 30 oktober   16.30 uur   gratis (wel reserveren) 
Stiltefestival Stilteloop labyrint        
Om 16.30 begint er een speciale stilte-loop die ongeveer een uur duurt, daarna uitwisseling van
ervaringen.

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-247 57 628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Lucia Grooff, Buurtsportcoach volwassenen Haarlem-Oost en -Schalkwijk
aanwezig: maandag/dinsdag/vrijdag van 9.00-15.00 uur

Stichting SportSupport Kennemerland - Een leven lang gezond actief
Henk van Turnhoutpad 1, 2034 JL Haarlem 
tel. algemeen 023 - 526 03 02, tel. direct 023 - 303 72 38 sportsupport.nl

Individueel contact na verlies van partner
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.
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.

Heeft u vragen over het individuele contact, dan kunt u contact opnemen met Bertine Hagmeijer via
06-255 44 329 of per mail via bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl.

VERSLAG BUSTOCHT - 9 SEPTEMBER 2021

Een dag in het teken van architect Dudok           
 
Met chauffeur Ton aan het stuur vertrokken we met een volle bus richting Hilversum! Het was fijn na
de coronatijd weer eens met elkaar op stap te gaan.

In het Raadhuis van Hilversum, het
bekendste werk van architect
Dudok, werden we opgewacht
door de twee dames die ons rond
zouden leiden. Eerst een kopje
koffie / thee drinken met een
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overheerlijk Dudokje.

Daarna kon de rondleiding, in twee
groepen, beginnen.
We werden gewezen op de meest
mooie items die hier zijn verwerkt
naar de door Dudok ontworpen
ideeën. Werkelijk grandioos!
Niet iedereen waagde zich op de
toren maar wie dat wel deden
konden genieten van een prachtig
uitzicht! 

Niet alleen binnen maar ook buiten was er heel veel te bewonderen. Bij aankomst waren ons de rode
geraniums tegen de gele muren al opgevallen, maar er was nog veel meer te zien!

Na een klein stukje lopen kwamen we bij Restaurant De Eendracht waar ons een heerlijke lunch
wachtte.
Na hiervan genoten te hebben stond de bus alweer klaar om een rondrit te maken langs de vele
door Dudok ontworpen huizen en gebouwen. Op ons verzoek mochten we met een klein groepje
zelfs een korte blik in een van die kleine huisjes werpen.
Nadat we van onze gids afscheid hadden genomen reden we naar het Vliegveld Hilversum waar we in
het restaurant nog verrast werden met een drankje naar keuze.
Ton reed ons daarna weer veilig terug naar Haarlem.
 
Bij deze wil ik Paula en Pauline hartelijk bedanken voor deze geslaagde dag!!
 
Ria Smit 

VERHAAL

Onder straatlantarens
 
Hoe oud ik was, kan ik mij niet herinneren. In elk geval oud genoeg om in mijn eentje door de
Amsterdamse Krugerstraat in de richting van het Krugerplein te lopen. Misschien was ik op weg naar
de kapper op het Krugerplein of deed ik een boodschap voor mijn moeder. Dat was toen heel
normaal. Als kind ging ik voor brood naar de bakker, kocht vlees bij de slager, was daar kieskeurig als
ik de riblappen te vet vond en liet krielaardappeltjes krabben bij de groenteman.

Maar ter zake. Ik loop over de brede stoep van de Krugerstraat. Een aantal meters voor mij stapt een
man van zijn fiets en doet wat je normaal gesproken doet als je je fiets in de stad even kwijt moet. Hij
zet zijn fiets tegen een lantaarnpaal.

Wat er toen gebeurde staat mij nog heel helder voor ogen. De matglazen cilinder die rond de
gloeilamp zat, raakte op hetzelfde moment los en viel op het niets vermoedende hoofd van de man
die zijn fiets op slot zette. Het meeste glas kwam via zijn hoofd en schouders op straat terecht. Een



paar stukken stonden rechtop in zijn hoofd. Het begon daar te bloeden. Verstijfd keek ik toe. Iemand
nam de man bij de arm en stak met hem de straat over. Samen gingen zij de apotheek binnen op de
hoek van het Krugerplein. Geschrokken liep ik door in de richting van mijn bestemming.

Ook met Pirkko heb ik ooit iets met een straatlantaarn meegemaakt. Het gebeurde in Finland in
1982. Het was koud en er lag veel sneeuw. We waren pas getrouwd of misschien nog niet eens.
Tijdens een avondlijke wandeling kusten wij elkaar onder een straatlantaarn en tijdens onze kus
doofde het licht. Heel attent zo’n Finse lantaarn.
 
tekst en tekening: Carel van Bruggen
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