
Wil je daar meer van weten en wil je intensiever spelen, dan is daarvoor een
uitstekende gelegenheid tijdens de OPEN DAG die PUK organiseert op
zondag 31 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
Er zijn demonstraties en trainingen van spel, techniek en tactiek. PUK heeft
eventueel boules ter beschikking.
 
Mocht u al wat meer ervaring hebben, dan kunt u ook meedoen aan het
Piekentoernooi. 

U vindt het grote “Boulodrome” met 40 buitenbanen en 20 binnenbanen
met een gezellige kantine in Haarlem Noord, schuin achter het Spaarne
Gasthuis Noord aan de Vlietweg 2 (richting Velserbroek).
Ingang (en gratis parkeren) schuin tegenover McDonalds.
Meer informatie over PUK en de open dag op www.puk.haarlem.nl.

Op 1 oktober fietsten we met acht personen vanwege de te
verwachte regen een wat kortere route dan normaal.
Grotendeels ten noorden van de spoordijk Haarlem-
Amsterdam stopten we bij 'Koffie bij Kaatje' voor koffie met
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WOENSDAG 27 OKTOBER, 10 EN 24 NOVEMBER- JEU DE BOULES

De Seniorenclub Haarlem speelt om de veertien dagen. De eerste woensdag van de maand valt er
echter tussen uit omdat de vereniging PUK, waar wij te gast zijn, dan de gehele accommodatie nodig
heeft. Daardoor wordt het 14 dagen schema af en toe verstoord door een "gat" van drie weken.   

De Seniorenclub speelt recreatief d.w.z. als een sportief spel, iedereen kan meedoen en we hebben
een gezellige middag. We verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine. Deelnamekosten zijn € 5,--
incl. een kopje koffie of thee en eventueel het gebruik van bruikleen boules. Gesloten schoeisel is
voorschrift. Wij gaan er vanuit dat u de coronaregels respecteert.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436, e-mail ruud.divendal@planet.nl.
 
De naam van de vereniging waar wij te gast zijn staat voor “Petanque Union Kennemerland” ( PUK).
Petanque is de officiële - Franse - naam voor het spel. PUK is de grootste jeu-de-boules vereniging
van Nederland.   
Bij PUK kunt u Petanque als een echte sport beoefenen met bijpassende regels en alles wat bij een
sport komt kijken.  

VRIJDAG 29 OKTOBER, 5 EN 19 NOVEMBER - FIETSGROEP

http://www.puk.haarlem.nl/
mailto:ruud.divendal@planet.nl


gebak.
Daarna door naar het 'kunstenaarsdorp' Ruigoord. Hier
mochten we even in de kerk kijken naar de mooie inrichting.
Gebrandschilderde ramen en een heuse bar voor feestelijke
bezoekjes. Er stond voor die dag al een huwelijk gepland en de
voorbereidingen waren in volle gang.
Daarna via het Noordzeekanaal en Spaarndam terug.

Op 15 oktober bezochten we met zes personen de duinen. Via Bloemendaal-centrum naar ingang
Bleek en Berg van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Langs Parnassia en Bloemendaal aan Zee naar
strandtent Thalasa. Hier genoten van het uitzicht en de prima thee of koffie. Daarna via Zandvoort-
centrum naar de oude trambaan tussen Haarlem en Zandvoort. Net voor het ecoduct de duinen in
over het Blinkertpad en het Visscherspad naar Kraantjelek. Bij Middenduin nog even gestopt om het
meegebrachte eten te verorberen. Via de Zijlweg terug naar het vertrekpunt.
Ondanks de voorspelde regen veel geluk met het weer gehad.

De volgende fietstochten staan gepland voor 29 oktober (extra),  5 november en
19 november.
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.

We blijven dit keer dicht bij huis. We maken een
wandeling door historisch Zandvoort en door de
sloppies (kleine oude straatjes).
Omdat de gids pas om half twee komt, kunnen we niet
gaan lunchen. Wel drinken we vooraf koffie in een
strandtent.

We verzamelen op station Haarlem om 11.35 uur, de trein vertrekt om 11.46 uur. Ga je liever met de
fiets, geef dit dan bij aanmelding op. Dan zien we je om 12.00 uur bij station Zandvoort.
De kosten zijn € 5,00. Je kunt je aanmelden per e-mail: stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch:
Lies Vermons, tel. 06-220 79 601.

WOENSDAG 17 NOVEMBER - STADSWANDELGROEP

DONDERDAG 18 NOVEMBER - THEMALUNCH

Lunch en presentatie 'Senioren en het verkeer' door Veilig Verkeer Nederland

Verkeer is natuurlijk een aangelegenheid van regels, maar vooral ook van gedrag. Het gedrag van de
deelnemers, jong en oud, mobiel en minder mobiel. Het komt aan op het kennen en volgen van
verkeersregels, maar zeker zo belangrijk is ieders gedrag in het verkeer: mentaliteit en tolerantie.

Veilig Verkeer Nederland vertelt over de ontwikkelingen in het verkeer gedurende de laatste jaren:
nieuwe regels, nieuwe verkeersdeelnemers en hoe met elkaar om te gaan. In het eerste deel van de
middag houden we een quiz om de kennis te testen en in het tweede deel delen we ervaringen en
komen bijzondere verkeerssituaties aan bod. De centrale vraag is: Wat te doen bij onverwachte
situaties?
De presentatie wordt verzorgd door Evert Holterman, voorzitter afdeling Haarlem van Veilig Verkeer
Nederland.
Voor meer informatie: www.vvnhaarlem.nl

mailto:stad@seniorenclubhaarlem.nl
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Maison Amsterdam
Amsterdam modestad | Ontwerpers van toen en nu

 
'Maison Amsterdam' toont historische topstukken uit de
modecollectie van het Amsterdam Museum in combinatie
met een grote variatie aan hedendaags design. Van bekende
couturiers uit de vorige eeuw als Dick Holthaus, Edgar Vos,
Frank Govers, Frans Molenaar en Max Heymans tot
ontwerpers van nu met internationale faam, zoals Bas
Kosters, Iris van Herpen, Jan Taminiau, Viktor & Rolf en vele
anderen. Ook krijgt de nieuwe generatie een prominente plek
met ontwerpers als Amber Jae Slooten, Karim Adduchi, Ninamounah en Patta. Nadruk komt te liggen
op de individuele kledingstukken die ieder een eigen verhaal vertellen over vrijheid en onvrijheid,
door de ogen van de ontwerper of juist de drager. Nauw verbonden met actuele thema’s als
duurzaamheid, gender en diversiteit in de breedste zin van het woord.

Toegang met de museumkaart en een toeslag van € 2,50.
Aangezien deze toeslag al betaald is bij het boeken van de entreebewijzen, graag gepast betalen
in de stationshal voordat we vertrekken.

We verzamelen in de stationshal om 9.15 uur. Vertrek rond 9.30 uur.
Koffie bij de Roode Leeuw rond 10.30 uur. Daarna wandelen we naar de Nieuwe Kerk.
Na afloop gebruiken we de lunch bij de Port van Cleve. Aangezien restaurants, bij gebrek aan
personeel, steeds vaker weigeren om per persoon per pin af te rekenen, is het verstandig om extra

Voor de presentatie wordt u getrakteerd op een heerlijke lunch (broodjes en zelfgemaakte
vegetarische soep), verzorgd door de Seniorenclub Haarlem.
Iedereen is welkom, reserveren is noodzakelijk in verband met de inkopen voor de lunch.

Wanneer: donderdag 18 november 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 Veilig Verkeer Nederland.
Aanmelden vóór 12 november 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 23 NOVEMBER - EETGROEP

Op dinsdag 23 november gaan we wederom lunchen. Dit keer bij Lunchroom Sisters,
Generaal Cronjéstraat 80 in Haarlem.
We lunchen à la carte en er kan individueel afgerekend worden. 
De inloop is om 12.30 uur. Bij binnenkomst wordt je QR-code op telefoon of papier gescand.
Hebben jullie zin om ook te komen, bel dan Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.

DONDERDAG 25 NOVEMBER - MUSEUMGROEP

Vandaag gaan we naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Te zien is de modetentoonstelling:

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


contant geld mee te nemen.
Opgeven per mail bij museum@seniorenclubhaarlem.nl
of telefonisch bij Francis Ludding, na 18.00 uur, tel. 06-158 33 788.

Film in de Schuur 
Afgelopen weken hebben we al mooie films gezien. Fijn dat we na corona weer
een nieuwe start hebben kunnen maken. Je hebt alleen een QR-code nodig om
naar de bioscoop te kunnen.

We hoorden dat de dinsdag voor sommige donateurs niet schikt en daarom
gaan we proberen ook eenmaal in de maand op een donderdag te gaan. Dat kan
zowel de eerste als de tweede donderdag van de maand zijn. Het blijft lastig
omdat het programma pas een week van tevoren vaststaat, maar we gaan het
proberen.

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.

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 ons even weten via dit  
e-mailadres.

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.

Het is weer mogelijk, we kunnen met elkaar in de kerstsfeer komen. 
Op een andere locatie, maar dezelfde koks zullen ook dit jaar de
kerstlunch verzorgen.
We gaan naar een gezellig versierde zaal van Wijkcentrum de
Wereld (de Dock locatie), Laan van Berlijn 1.
De muziek wordt verzorgd door de Spaarnetown Jazz Band. Deze
vijf muzikanten spelen op diverse muziekinstrumenten, o.a.
sousafoon, banjo, trompet, trombone en drie verschillende saxofoons. Er kan ook gedanst worden!
Het belooft een gezellige middag te worden.

De inloop is vanaf 11.15 uur en we sluiten deze middag af om 14.30 uur.
Bij aankomst ontvangt u twee muntjes voor de drankjes tijdens de lunch.

Zoals altijd beginnen we met een kopje koffie of thee met iets lekkers.  
Daarna gaan we eten. 

Het menu bestaat uit:
Voorgerecht:   pasteitje met kip/champignonragout 

Julie Lindeman heeft afscheid genomen als mede-
organisator van de museumgroep. Zij kreeg een
mooie bos bloemen als bedankje.

MEDEDELING FILMGROEP

WOENSDAG 15 DECEMBER - KERSTLUNCH

Komt allen naar de KERSTLUNCH op woensdag 15 december a.s.

mailto:museum@seniorenclubhaarlem.nl
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Hoofdgerecht: boeuf bourguignon, diverse groenten, pommes gratin en waldorfsalade
Dessert:          een Kerstspecialiteit
We sluiten af met een kopje koffie of thee.

Er is ook een vegetarische variant op dit menu: groentepasteitje en de vegetarische boeuf
bourguignon.

Het is mogelijk om te pinnen, maar neem wat geld mee wanneer u meer wilt drinken of een fooi wilt
geven.

Wanneer:   woensdag 15 december 2021 van 11.00 - 14.30 uur
Waar:         De Wereld, Laan van Berlijn 1
Bus:            lijn 73 halte Londenstraat, lijn 3 halte Braillelaan of lijn 300 halte Amerikaweg.

Aanmelden: telefonisch vrijdag 19 november a.s. 8.00 - 18.00 uur, bij Paula Blom tel. 023-533 11 553.
Kosten:       € 22,50 per persoon. 
Voor de overige kosten hebben we een mooie bijdrage gekregen van de Stichting Hofje Codde en
Van Beresteyn.
Uw bijdrage graag overmaken op rekeningnummer: NL 93 SNSB 0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem onder vermelding van ‘Kerstlunch’, vermeld hierbij ook uw naam!

De aanmelding is pas definitief wanneer het bedrag op de rekening staat, in volgorde van
binnenkomst.

Wanneer u, na aanmelding, onverhoopt niet kunt deelnemen aan de Kerstlunch en wij geen  
wachtlijst hebben, zijn wij genoodzaakt om kosten door te berekenen. 

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 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.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 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 Paula Blom, 06-120 57 118 (dinsdag/donderdag).

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

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



zondag 31 oktober  
     workshop 13.00-15.00 uur  € 2,50
     bijeenkomst 16.00 uur  € 7,50 (incl. iets te drinken na afloop)
Allerzielen bijeenkomst met kamerkoor Les Moucherons
Allerzielen is een gedenkdag waarbij overledenen worden herdacht. Tijdens
de bijeenkomst is er gelegenheid om een kaarsje te branden en daarbij te
gedenken. 
Op het repertoire van 'Les Moucherons', een Haarlems kamerkoor, staat oude en moderne muziek,
van Renaissance tot en met muziek uit de 21e eeuw. Verder worden er gedichten gelezen die passen
bij deze liederen van onder meer Sabine Nijland, Toon Hermans en Dietrich Bonhoeffer. 
Voorafgaand aan de Allerzielen bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te herdenken
en te creëren. Onder leiding van mozaïekkunstenares Annemarie Sybrandy wordt een
waxinelichtplateau versierd met servies, scherven en glimmers. Het is mogelijk om (dierbaar) servies
mee te nemen en te verwerken in het werkstuk.  Deze workshop komt tot stand in samenwerking
met Hart, Haarlem Ontmoet, Stichting Nabestaandenzorg en Verhalenhuis Haarlem. 
Het is mogelijk om de workshop ofwel de bijeenkomst apart van elkaar te bezoeken. Meer
informatie en tickets via: www.verhalenhuishaarlem.nl

dinsdag 2 november   14.00 uur   € 10,--
lezing: Thuis bij de Jordaens
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Frans Hals Museum geeft Maya
Mutlu extra verdieping over de schilderkunst van Jacob Jordaens (1593-1678),
een van de bekendste Vlaamse schilders uit Antwerpen. 

dinsdag 16 november   14.00 uur   € 7,50
film: De beentjes van St. Hildegard
Komisch drama met Herman Finkers en Johanna ter Steege over een
echtpaar, gevangen in een benauwend huwelijk. Dierenarts Jan is 35 jaar
getrouwd met universitair docent Gedda. Gedda houdt zoveel van Jan dat hij
het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid
wonen. 

INFORMATIE VAN DERDEN

vrijdag 9 november  15 uur  € 17,50 incl. drankje na afloop
toneel: Toneelgroep Genesius – H4, Dekker en de opstand
Ook in deze voorstelling probeert Toneelgroep Genesius alle facetten van de menselijke geest te
laten zien. Hoe gedragen we ons in verschillende situaties? En waarom? In H4, Dekker en de opstand
is dat niet anders: aan collega’s laat je niet het achterste van je tong zien – totdat er iets
ontwrichtends gebeurt.

donderdag 18 november   12.00 uur   € 7,50
lunch en lezing: Senioren in het verkeer (zie hierboven:Themalunch)
Een medewerker van Veilig Verkeer Nederland vertelt over de recente ontwikkelingen in het
verkeer: nieuwe regels, nieuwe verkeersdeelnemers en hoe met elkaar om te gaan. Na een quiz om
de kennis te delen, komen ervaringen aan bod evenals wat te doen bij onverwachte situaties.

zondag 28 november  15.00 uur  € 7,50
lezing: Marinus van den Berg - Rouwen in de tijd
Marinus van den Berg heeft landelijke bekendheid opgebouwd met zijn kenmerkende begeleiding
tijdens diverse zorg- en rouwprocessen en kan liefdevol en toegankelijk vertellen over thema’s als
afscheid, rouw, verlies en zorg. Wat ervaren mensen eigenlijk in rouw, welke hulp hebben zij nodig,

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
http://verhalenhuishaarlem.nl/


hoe ga je hierover met elkaar in gesprek en welke impact hebben overlijdens tijdens Corona op
rouwprocessen gehad?

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

Programma Doortrappen

Veel senioren pakken elke dag de fiets voor een boodschap, visite of om een lekker stuk te fietsen.
Tijdens het fietsen is het belangrijk om bewust te zijn van de eigen positie in het verkeer. Zeker met
de vele elektrische fietsen op de fietspaden. Daarom organiseert SportSupport het programma
Doortrappen.
Dit programma is bedoeld om deelnemers van 50 jaar en ouder bewust te maken van hun positie in
het verkeer op de fiets. Tijdens deze Doortrappen middag wordt er informatie gegeven over
fietsverkeersveiligheid uitgelegd door fietsleraren, fietsfit oefeningen begeleid door fysiotherapeuten
en kun je al je vragen stellen aan de fietsenmaker. 

12:30 uur          Inloop 
12:45-13:45 uur Fietsveiligheid 
13:45 uur          Koffie pauze 
14:00-15:00 uur Fietsfit oefeningen/praktijk bijzondere verrichtingen
15:00-16:00 uur Fietsenmaker 
16:00-16:30 uur Napraten of naar huis

Wanneer: dinsdag 30 november 12.30-16.30 uur
Waar:       SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1, 2043 JL Haarlem

Bent u geïnteresseerd en wilt u deelnemen aan deze gratis cursus, meldt u dan aan via de mail:
 Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-3037238.

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.

www.stichting-nabestaandenzorg.nl   info@Stichting-nabestaandenzorg.nl   tel. 023 - 84 48 201

FOTO'S INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
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NIEUWE ACTIVITEITEN

Dit jaar zijn er veel donateurs bijgekomen, waardoor er behoefte is aan meer activiteiten. Ella, Francis,
Lies en Joke zijn hiermee bezig.
De bedoeling is dat er een activiteit op de 1e donderdag van de maand komt en op zondag 1x per 1
à 2 maanden. Hierbij denken we aan educatieve en culturele activiteiten.
Afhankelijk van de activiteit zullen de kosten verschillen en er een limiet zijn aan het aantal
deelnemers.        
Wij hopen in het nieuwe jaar te kunnen starten en zullen in de nieuwsbrief van december verder
berichten.                                                                                                                                    
 

Het novembernummer verschijnt 25 november.
Kopij uiterlijk 18 november naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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