
Pétanque of jeu de boules: een serieuze zaak.
Geen feestdag in de Provence is compleet zonder
uitgebreide pétanque toernooien. Pétanque, of jeu de
boules, zoals het ook wel genoemd wordt, is in Zuid-
Frankrijk zonder enige twijfel volkssport nummer 1.
Pétanque is in feite een erg eenvoudig spel, maar het is
voor de Fransen een ontzettend serieuze zaak. Soms krijg
je de indruk, dat er tijdens een spelletje een complete
stammenoorlog uitbreekt, maar tot nu toe lijkt dat
gelukkig mee te vallen.

De sport kent nationale, regionale en internationale competities en kampioenschappen; er bestaan
professionele spelers en speciale stadions, boulodrômes genaamd. Overigens wordt vrijwel elk
terreintje waar grind of zand ligt en waar pétanque wordt gespeeld ook boulodrôme genoemd.
Daarnaast zijn er, naar schatting, alleen al in Frankrijk zo'n 17 miljoen spelers die regelmatig een
wedstrijdje spelen. Je hebt ook maar weinig nodig om dat te doen: twee spelers, een setje van zes
stalen ballen en een klein houten balletje, en een redelijk vlak stukje grond. Verder zijn gewenst een
glaasje pastis of "un rouge" en voldoende tijd om het spel van de tegenstander te kunnen volgen.

De regels zijn niet ingewikkeld. De bedoeling van het spel is om de metalen ballen zo dicht mogelijk
bij een klein houten balletje (de but of cochonnet) te gooien of te rollen. Pétanque kan zowel
individueel (tête-à-tête) als in teamverband gespeeld worden, waarbij een team kan bestaan uit twee
(doublette) of drie (triplette) spelers. Als met drie spelers per team wordt gespeeld, heeft elke speler
2 ballen.

Wanneer je ook wel eens mee wilt spelen, kom dan op woensdagmiddag 25 mei, 8 of 22
juni naar de banen van PUK in Haarlem Noord.
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
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WOENSDAG 25 MEI, 8 EN 22 JUNI - JEU DE BOULES

Waar komt de naam Pétanque vandaan?
De meesten van jullie weten dat ons balspel officieel pétanque heet. Het woord vormt de eerste
letter in de naam PUK, de vereniging waar we te gast zijn.
Voluit is de naam Pétanque Union Kennemerland. De verklaring van het woord pétanque is niet zo
simpel,maar de Wikipedia website geeft de oplossing. Een populaire verklaring van het woord
pétanque is dat het afkomstig zou zijn van het Franse "pieds tanqués" dat "voeten samen" zou
betekenen. Dit klopt echter niet aangezien het werkwoord "tanquer" (of het daarvan afgeleide
adjectief "tanqué") niet bestaat in het Frans. Het woord komt van het Provençaals "pétanco", wat een
samenstelling is van pé (voet) en tanco (stutpaal) en dient dus opgevat te worden als "voeten die zo
geplaatst zijn dat ze zo stevig staan als een stutpaal". 



spel gespeeld wordt.
Je vindt het PUK Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de
McDonald's. Het navigatieadres is Vlietweg 2.
In de zomer spelen we als regel lekker buiten. Mocht het zonnig weer worden, neem voor alle
zekerheid een pet of hoed mee en let op dat je niet verbrandt!
Gesloten schoeisel is wel verplicht. 
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl.

De tocht van 13 mei voerde ons met 10 fietsers via binnendoorwegen naar
de ingang aan het begin van de Zeeweg van NP Zuid-Kennemerland. Door de
prachtige duinen, met behoorlijke steile hellingen, bereikten we de
Heerenduinweg in IJmuiden. Van daaruit nog maar een klein stukje tot Grand
Café Staal op Plein 1945 waar we pauzeerden voor de koffie.
Langs het Noordzeekanaal naar recreatiegebied Spaarnwoude waar we boven
op een heuvel een mooi plekje vonden voor een tweede pauze. Via een

tunneltje onder de A9 reden we Velserbroek in. Zigzaggend door de woonwijken fietsten we
Haarlem binnen over de Vergierdeweg. Uitkomend op de Rijksstraatweg, over het al deels
vernieuwde fietspad, reden we terug naar de Grote Markt.

Kesbeke is een familiebedrijf dat vanaf 1948 bestaat. Tegenwoordig worden de
augurken en uien niet meer in Amsterdam gekweekt. Maar het verwerken van al het
zuur wordt nog steeds in Amsterdam gedaan.

Vroeger was de verkoop van zuur altijd los. Zuurkarren reden door Amsterdam.
Ook die van Kesbeke. En die oude gewoonte wordt hersteld in het gezellig kleine
winkeltje. In het Zoet & Zuur winkeltje van Kesbeke kun je net als vroeger weer
genieten van tal van variaties zuur.

Na een korte inleiding worden we rondgeleid in de fabriek. De rondleiding duurt ongeveer vijf
kwartier en is gratis. Daarna brengen we een bezoek aan het zuurwinkeltje.

Wij gaan lunchen bij het Marokkaanse restaurant Marhaba West op de Bos en
Lommerweg, ongeveer 8 minuten lopen vanaf Kesbeke. Wij kunnen daar apart afrekenen.

We verzamelen om 9.50 uur in de stationshal van Haarlem. De trein vertrekt om 10.02 uur (perron
1), in Amsterdam nemen we om 10.37 uur bus 21 vanaf perron K, IJ-zijde.
Er kunnen 20 personen mee. Dit betekent dat zich nog 2 personen kunnen aanmelden
via cultuur@seniorenclubhaarlem.nl. Geef direct aan of je mee gaat lunchen, dit moeten we van
tevoren doorgeven.

Herinnering:  Wij gaan op zondag 19 juni naar het Koninklijk
Theater Tuschinski in Amsterdam voor een rondleiding van
ongeveer 1,5 uur.
Deze tocht is vol, je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.
Na de rondleiding lopen we in ongeveer een half uur naar het Eye
Filmmuseum. Je kunt ook de tram nemen naar het station. In dit museum gaan
we lunchen en daarna de vaste en eventueel de tijdelijke tentoonstelling

VRIJDAG 27 MEI, 10 EN 24 JUNI - FIETSGROEP

De eerstvolgende fietstochten zijn op 27 mei, 10 en 24 juni. Lengte ca 35 km.
We houden op vlakke wegen een snelheid aan tussen de 16 en 18 km/uur.
Onderweg stoppen we bij een 'koffiezaak' en ergens om het meegebrachte brood op te eten.
Start om 10.00 uur vanaf 'De Zonnevechter' op de Grote Markt, Haarlem.
Terug daar om ca 13.30 uur.
Wil je je opgeven voor de eerstvolgende tocht? Graag via de app of tel: Ronald Velden 06-38338224.

9 EN 19 JUNI, DONDERDAG 14 JULI - CULTUURGROEP

Herinnering: Op donderdag 9 juni gaan we naar Kesbeke de zuurfabriek in Amsterdam.
Er is nog plaats voor 2 personen.
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bekijken. Met een museumkaart/Vip kaart is de entree gratis, anders zijn de kosten €12,50.

We verzamelen om 9.00 uur in de hal van station Haarlem en nemen de trein van 9.10 uur van spoor
3. Vanaf station Amsterdam is het 20 minuten lopen naar het Tuschinski theater.

Op donderdag 14 juli gaan we naar FloriWorld in Aalsmeer.
FloriWorld Aalsmeer is een nieuwe bloemen- en plantenbeleving in
Nederland en per 22 maart 2022 weer geopend voor publiek.
Zij zijn permanent gevestigd op het terrein van de wereldberoemde
bloemenveiling in Aalsmeer!
De nieuwste bloemen- en plantenattractie biedt bezoekers een
ontdekkingsreis tussen groeiers en bloeiers. Met een speciaal RFID-bandje,
die je bij binnenkomst krijgt, maak je de experience zo persoonlijk mogelijk. FloriWorld Aalsmeer
heeft 14 verschillende shows, waarin echte én virtuele bloemen en planten de hoofdrol spelen.
Bij FloriWorld leren alle leeftijden op een interactieve manier hoe de sierteeltsector en een echte
bloemenveiling werkt.
 
We verzamelen op om 10.00 uur op station Haarlem onder de overkapping bij Starbucks. We rijden
met bus 356 en 357 naar Aalsmeer. Aangekomen in Aalsmeer lopen we een stukje van 10 minuten
naar FloriWorld.
We krijgen daar eerst een armbandje waardoor je bij elke attractie binnen kunt lopen. Dan gaan we
naar Restaurant Bloom, gevestigd op de 1e verdieping, waar we koffie kunnen drinken, eventueel met
iets erbij. Hier zullen we ook lunchen.
Daarna kunnen we beginnen met het ontdekken van de 14 verschillende shows.
De entreeprijs is € 14,-- voor 65+ ers. De museumkaart is hier niet geldig. Entreebewijzen kunnen
aan de kassa gekocht en betaald worden, zonder tijdslot.
 
Aanmelden kan per e-mail naar cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of na 18.00 uur telefonisch bij
Francis Ludding 06-15833788.

We gaan op woensdag 15 juni een historische wandeling door
Aalsmeer maken . Dit keer geen stads-, maar een dorpswandeling.
 
In 1133 werd de naam Alsmar voor het eerst gevonden, wat later
Aalsmeer zou worden. Het was toen een wildernis van lage elzen en
wilgenbossen en er werd veel turf gestoken, waardoor grote veenplassen
ontstonden.
Nu is Aalsmeer wereldbekend door de bloementeelt en de
bloemenveiling.

De gids komt ons om half 12 ophalen in het tuinhuis bij de historische tuin, waar we na de wandeling
de lunch kunnen gebruiken.
 
We ontmoeten elkaar voor het station in Haarlem om 9.45 uur en nemen bus 340, vertrek om 9.54
uur. Het is vanaf de halte in Aalsmeer ongeveer 10 minuten lopen. De kosten voor de gids zijn € 5,00,
graag contant betalen.
Aanmelden vóór 10 juni op stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Lies 06-22079601.

Op dinsdag 21 juni gaan we dineren bij Hotel-Restaurant van der
Valk, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem.
Inloop vanaf 17.30 uur. 
                            
Als je zin hebt om ook te komen, meld je dan aan bij Anja of Johan Vooren,
tel. 06-53303131.

WOENSDAG 15 JUNI - STADSWANDELING

DINSDAG 21 JUNI - EETGROEP

DONDERDAG 30 JUNI - MUSEUMBEZOEK
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We gaan op donderdag 30 juni naar het Singermuseum in Laren,
voor de tentoonstelling Sluijters en de modernen.
 
Deze hele expositie is een schenking van Els Blokker-Verwer aan het museum. Zij
en haar overleden man Jaap waren grote verzamelaars van vrolijke voorstellingen
in felle kleuren, zoals het portret van Greet van Cooten, de grote liefde van Jan
Sluijters.
Daarnaast zijn er schilderijen te zien van Jan en Charley Toorop, Leo Gestel, Kees
van Dongen, Carel Willink en vele anderen.
De doeken zijn te bewonderen in een nieuw deel van het museum, eveneens

geschonken door mevrouw Blokker.
Verder is er nog een tentoonstelling over de Vlaamse kunstenaar Theo van Rysselberghe, bijgenaamd
'schilder van de zon' en voorloper van het pointillisme.
In de museumzalen met de vaste collectie en de beeldentuin is nog veel meer te bewonderen. Alles
samen maakt dat een bezoek aan Singer Laren zeker de moeite waard!
 
Een tijdslot is verplicht, daarom is (gratis) toegang alleen met een museumkaart mogelijk.
Voor het tijdslot worden de prints gemaakt.
 
Samenkomst in de stationshal tot 9.30 uur en met de Intercity van 9.40 uur naar Amsterdam.
Verdere bijzonderheden over reis, lunch e.d. op de dag zelf.
 
Aanmelden: museum@seniorenclubhaarlem.nl
Diegenen zonder internet: bij Marius Meesters tel. 023-7514428.

Iedere maandag ben je 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 je 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).

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in Overveen op
vier verschillene locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak.
Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met Ben van Es, 06-13437272 (maandag) of Marijke
Braakman, 06-23005407 (dinsdag/donderdag).
De wandelclubs beginnen allemaal om 9.30 uur, we lopen ongeveer een uur en gaan daarna een kopje
koffie/thee drinken.
Er is een app-groep, zodat je nooit alleen staat te wachten.
(Foto's 1 en 2 zijn gemaakt door Gré (maandag), foto's 3 en 4 door Wilmy (dinsdag/donderdag).

MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere woensdag van 10.30 - 11.30 uur koffie of thee drinken bij Café De Gooth, in de
serrre of bij mooi weer op het terras. Er is altijd een gastheer aanwezig om je te ontvangen.
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
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Dinsdag 31 mei, 15.00 en 20.00 uur      
Tributeconcert George Michael en Eva Cassidy     € 12,00
Jazzy ode van Anita Sanders trio. Met als thema 'liefdevolle
verbondenheid' zingt Anita Sanders prachtige jazzy covers van George
Michael en Eva Cassidy. Onder begeleiding van harpiste Annelies Kole
en gitarist Hans van Gelderen zijn er krachtige en liefdevolle
vertolkingen gearrangeerd van o.a. I know you by heart en Over the
rainbow van Eva Cassidy en van George Michaels Cowboys and Angels en You’ve been loved.

Zaterdag 11 juni, 15.00 uur 
Wandeling door Schoten                                          € 4,00
Haarlem-Noord is een bijzondere buurt. Een buurt met een
geschiedenis en een verhaal.
Met twee Verhalenhuis-stadswandelingen 'Verhalen van Noord' gaat u
onder leiding van Hans Hulsbergen op ontdekkingstocht door Noord
en dan met name het oude dorp 'Schoten'. 
De wandeling start bij het Verhalenhuis aan de Van Egmondstraat 7 en duurt ca. twee uur.

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24757628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

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.
Voor of na de koffie kun je weer gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur van de Gooth!

Iedere vrijdag van 11.00 - 12.00 uur koffie/thee drinken in Da Vinci in Schalkwijk. 
Locatie: Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem-Meerwijk.
Da Vinci is te bereiken met de fiets, maar ook met buslijn 3, halte Da Vinciplein. In de buurt kun je
gratis parkeren.
Woon je in Schalkwijk, kom dan naar deze gezellige koffiebijeenkomst.
Voor meer informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118 of mail: paulabreeuwer@gmail.com.

                       Tijdens de koffieochtenden is de nieuwsbrief in te zien.
                                      Vraag de gastvrouw of gastheer ernaar.

INFORMATIE VAN DERDEN

Gratis proefles Conditiegym voor vrouwen
Iedere vrijdagochtend van 8.45-9.45 uur organiseert SportSupport i.s.m. Dock conditiegym voor
vrouwen in de gymzaal van basisschool de Brandaris (Frieslandlaan 2-4).
Onder leiding van een gediplomeerde trainster wordt er op een speelse manier oefeningen
aangeboden ter verbetering van conditie, kracht en balans. 
Meldt u aan voor een gratis proefles : telefonisch 023-3037238 of per mail : Lgrooff@sportsupport.nl
Na deze proefles zijn de kosten € 1,50 per keer, Haarlem Pashouders gratis.
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Carel van Bruggen maakte voor het eerst sinds tijden weer
eens ter plekke een tekening van een zomerhuis van vrienden
in de Bourgogne waar hij vroeger vaak kwam.
Hij had alleen maar wat viltstiften bij zich en vindt dus dat het
niet erg subtiel is geworden.
Vroeger zijn wij er vaak geweest. Soms in de zomer, maar
meestal in de herfst. Nu dus voor de eerste keer in het
voorjaar. Het was er adembenemend mooi.
Die sfeer spat er af, ondanks die simpele viltstiften.
Ruud Divendal
 

Individueel contact na verlies van partner
Wanneer je je partner 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
06-25544329 of per mail via bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl

Voor meer informatie over hulp en advies bij rouw, verlies en nalatenschap
www.stichting-nabestaandenzorg.nl

TEKENING CAREL VAN BRUGGEN

Het volgende nummer verschijnt 25 juni.
Kopij uiterlijk 18 juni naar de redactie:
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