
In het jaar 1905 treedt de naam Matisse op de voorgrond in de
schilderswereld. Hij wordt gezien als de grondlegger van het fauvisme,
een stijl met fel contrasterende kleuren naast elkaar zonder overgang
en waarin geen rekening werd gehouden met perspectief.

Dat men deze manier van schilderen niet op prijs stelde bleek wel uit
de kritieken van die tijd.

Men schreef onder andere "Dit alles heeft niets meer met schilderwerk
te maken. Het zijn barbaren die men bij ongeluk verf in handen gaf, kinderen die men naar hartenlust
met een schilderdoos liet morsen...".

Matisse was een kunstenaar, die naast het schilderen in het tekenen, de grafiek, de decoratie en de
sculptuur werkte. Matisse bleef zijn kleurentechniek trouw en vond erkenning bij de grote
verzamelaars.

Met de Seniorenclub kun je regelmatig musea bezoeken en wellicht ontmoet je dan meer werken van
Matisse.  Dit schilderij doet in ieder geval echt zomers aan.

In juli spelen wij ook lekker buiten. Let op een hoed of een pet. Gebruik ook de juiste crème en zorg
dat je niet verbrand.  Gesloten schoenen zijn verplicht. Dat is in de zomer even lastig, maar wel
noodzakelijk.

Kom eens kijken en speel mee. We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine of buiten op het terras.
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

belangrijke mededeling
13 en 27 juli - jeu de boules
15 en 29 juli - fietsgroep
20 juli - stadswandeling
28 juli - museumbezoek
2 augustus - BBQ in Zandvoort

11 augustus cultuurgroep
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen
maandag, woensdag en vrijdag - koffieochtend
Verhalenhuis/Stichting Nabestaandenzorg
Carel van Bruggen: 'Niet over het
broodrooster'

BELANGRIJKE MEDEDELING

Bij veel van onze activiteiten gaan we onderweg koffie drinken of eten. We merken steeds
vaker dat in de horeca de komst van een groep lastig is. We zullen hier begrip en
geduld voor moeten hebben, want de medewerkers doen hun best. Ook afrekenen is vaak een
probleem, zeker als we dat per persoon willen doen. Het restaurant wil vaak betaling per tafel en zij
bepalen hoe het gaat. Om dit voor iedereen makkelijker te maken is het handig om gepast geld bij
je te hebben, vooral muntjes. Je kunt dan onderling verrekenen.
Als iedereen een beetje meewerkt, dan komen we er wel uit.

WOENSDAG 13 EN 27 JULI - JEU DE BOULES

Jeu de Boules, een spel dat kunstenaars motiveert?

Het is niet direct waar je aan denkt als we onze boules werpen. Toch lijkt het er op dat grote
kunstenaars zich er door hebben laten beïnvloeden, getuige dit schilderij van Henri Matisse.



U vindt het Boulodrome van PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de
McDonald's.
Het navigatieadres is Vlietweg 2. Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en
eventueel het gebruik van bruikleen boules.
Nieuw: we spelen op de 2e en 4e woensdagmiddag van de maand, dus 13 en 27
juli.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  e-mail ruud.divendal@planet.nl

Op 27 mei hebben we (8 personen) een mooie tocht gefietst naar
Westpoort Amsterdam, Buitenhuizen en Nauerna, waar
we koffie dronken bij de jachthaven. Vanaf daar naar Assendelft en
over de oude Zeedijk terug naar Buitenhuizen en via recreatiegebied
Spaarnwoude en Haarlem Noord terug naar het centrum. Door veel
oponthoud een uurtje later dan normaal terug, maar de prachtige rit
maakte alles weer goed.

10 juni waren we, ondanks de miezerregen,  met 12 personen. Via de Zomervaart en de Ringvaart
naar Theehuis Cruquius. Daar schoot de bediening in de stress omdat we gelijk vroegen of ieder
apart af kon rekenen. Geen leuke ervaring en we voelden ons niet welkom. Het betalen tijdens de
koffiestop moeten we de volgende keren anders regelen. Het was inmiddels droog geworden en we
reden door de Groene Weelde en het Haarlemmermeerse Bos en de Geniedijk naar
Hoofddorp Centrum. Vandaar via de Weg om de Noord naar Vijfhuizen waar we stopten bij het
MA17 monument. Van daaruit door Schalkwijk en langs het Zuiderbuiten Spaarne terug.

Onze eerste activiteit die niet doorging vanwege corona was een
wandeling door Noordwijk.
Die staat dus nu op het programma.
Op woensdag 20 juli laten wij ons rondleiden door deze kustplaats.
 
Verzamelen in de hal van het station om 09.40 uur, de trein vertrekt om
09.55 uur. We stappen uit in Voorhout en daar nemen we de bus naar
Noordwijk.

Er kunnen 20 mensen mee. Kosten voor de gids ongeveer  € 3,--.
 
Opgeven voor 15 juli per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby 023-5276336.
Let op: 
niet opgeven via de Nieuwsbrief, dat geeft alleen maar onnodig mailverkeer!!

VRIJDAG 15 EN 29 JULI - FIETSGROEP

De eerstvolgende fietstochten zijn op 15 en 29 juli. 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.

WOENSDAG 20 JULI - STADSWANDELING

Woensdag 15 juni hebben we
gewandeld in Aalsmeer. Met de
stadsgids zijn we ook naar het
vroegere gebouw van de
bloemenveiling geweest, waar we
uitleg kregen hoe het veilen van
bloemen vroeger ging.
Hierbij een foto van het oude
bloemenveilinggebouw en een van de
korenmolen die ook in het dorp
staat.
Ans Keijzer

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


Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink worden gezien als de
grondleggers van de Nederlandse musical. Samen maakten ze tussen
1965 en 1984 zeven musicals die zich onderscheidden door politiek
engagement en Broadway-achtige showelementen. Ze drukten een
stempel op het genre en zetten de musical in Nederland op de
kaart.
Zeur niet! is een vrolijke tentoonstelling die nieuw licht werpt op
het fenomeen musical in Nederland en de veelzijdigheid van het
duo Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Daarbij geeft de
tentoonstelling een pakkend beeld van de maatschappelijke

ontwikkelingen in Nederland in de jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw, die nog
opvallend actueel blijken te zijn!
Het Allard Pierson toont in Zeur niet! onder andere kostuums, scripts, decor- en kostuumontwerpen
en veel beeld en geluid van alle zeven musicals die Annie en Harry maakten: Heerlijk duurt het
langst, En nu naar bed, Wat een planeet, Foxtrot, Madam, De dader heeft het gedaan en Ping ping.
 
We verzamelen om 09.30 uur in de stationshal, om 09.40 uur Intercity naar Amsterdam.
10.00 uur koffie bij Grand Café. Daar rond 10.45 uur met tram 4 of 14 naar het museum.
Rond 11 uur arriveren we in het museum. We kunnen daar gewoon met de museumkaart naar
binnen, zonder tijdslot. Waarschijnlijk kunnen we daar wel twee uur zoetbrengen.
Daarna naar restaurant "De Jaren" waar we kunnen lunchen en misschien zelfs buiten zitten op het
terras bij mooi weer. Vooraf reserveren gaat niet.
 
Aanmelden bij: museum@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch na 18.00 uur bij Francis Ludding 06-15833788.

Aangeboden wordt:
- Ossenhaas spies met paprika en ui
- Saté van kip
- Gemarineerde zalm op spies
- Gamba spiesjes
- Gepofte aardappel
- Buffet
- Beefburgers:
  maak zelf de perfecte Burger bij de Burgerbar

Ook is er een Vega variant:
- Vega Burger zelf samen te stellen bij de Burgerbar
- Groentespies
- Saté van Tempeh
- Gevulde Portobello met mozzarella

- Salade Bar: 
   verschillende salades, rauwkost, groenten, dressing en garnituur om je eigen salade samen te stellen
- Couscous salade met feta, paprika en koriander
- Frites
- Stokbrood
- Verschillende sauzen en toppings

Meijer aan Zee is een prachtige locatie op ca. 3 minuten lopen van het NS station en bushalte lijn
80.  Strandafgang de Favauge, Paviljoen 16, 2042 TV Zandvoort.

DONDERDAG 28 JULI - MUSEUMBEZOEK

Op donderdag 28  juli gaan we naar het Allard Pierson museum in Amsterdam.
Daar is momenteel de tentoonstelling: Zeur niet! over Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink.

DINSDAG 2 AUGUSTUS - BBQ IN ZANDVOORT

De Seniorenclub-BBQ is dit jaar bij strandrestaurant Meijer aan Zee, Paviljoen 16,
op dinsdag 2 augustus van 17.30 tot  20.30 uur.
De prijs voor deze uitgebreide BBQ op een fantastische locatie bedraagt slechts € 30,--. Deze prijs is
inclusief twee drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd).
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Aanmelden voor deze BBQ: 
zaterdag 16 juli a.s. 8.00 - 14.00 uur bij Paula Blom, tel. 06 – 8366 5834.
Het deelnamebedrag van € 30,--  na aanmelding overmaken 
op rekening: NL 93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem
onder vermelding van BBQ en je naam.

We gaan hier Koffiebranderij 'Gebrand op Smaak' bezoeken.
De koffiebranderij betrekt zijn koffiebonen van kleine boeren o.a. uit Peru.

We verzamelen om 9.35 uur in de hal van station Haarlem, de trein naar
Beverwijk vertrekt om 9.45 uur van perron 8, we komen om 10.02 uur aan.
Vanuit Station Beverwijk is het nog ongeveer 15 minuten lopen naar de
Broedmachine. We worden daar ontvangen met koffie, waarna een uitleg en

een rondleiding plaats zal vinden. Er wordt afgesloten met een andere smaak koffie. Dit duurt
ongeveer anderhalf uur.
Hierna kun je nog wat rondkijken in de shop en is er de mogelijkheid te lunchen in 'Podiumcafé Toos'.
Dit graag bij je aanmelding doorgeven. Er kan apart afgerekend worden.

De kosten bedragen € 15,--.
Aanmelden voor 31 juli, het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of per
uitzondering telefonisch na 18 uur bij Joke 023-576 78 63 of Ella 023-891 31 94. 
Er is plaats voor 10 personen, een week na het aanmelden krijg je bericht of je mee kunt.
Hierna kun je de kosten van € 15,-- overmaken op rekening NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur' en je naam. Deelname wordt
pas definitief als de betaling op de rekening staat. 

Op zondag 19 juni om 9 uur 's morgens verzamelde een groep van 29
deelnemers zich in de hal van station Haarlem. Vroeg op voor een leuke,
leerzame rondleiding door de mooie Tuschinski bioscoop.
 
In 1921 was het Amsterdamse Tuschinski Theater de eerste bioscoop in
Nederland met een theaterorgel. Abraham Tuschinski had gehoord van het grote
succes van de Wurlitzer orgels. Op de mooie klanken van 'Aan de Amsterdamse
grachten' werden we in de zaal welkom geheten door de bespeler van het orgel.
We leerden veel over pijpen, lamellen en klanken die gebruikt werden tijdens een
stille film.

Daarna volgde de rondleiding. Wat een prachtig gebouw met stoffen
wandbekledingen, veel lampen zijn ook van stof gemaakt. Niet alleen filmzaal 1
met mooie beschilderingen en hout (afkomstig van schepen), ook filmzaal 2 is
mooi met banken en lampjes op tafeltjes. Tijdens het film kijken werden de
kinderen zoet gehouden in een andere ruimte, daar waren ook kleine stoeltjes

DONDERDAG 11 AUGUSTUS - CULTUURGROEP

Donderdag 11 augustus gaan we naar De Broedmachine in Beverwijk. Dit is een plek
waar creatieve en startende ondernemers terecht kunnen. De basisprincipes zijn circulariteit,
hergebruik van restmaterialen en samenwerking. Deze activiteit is eerder afgelast i.v.m. corona.

Op 9 juni hebben wij met de Cultuurgroep onder leiding van Ella dit keer een bezoek gebracht aan
het familiebedrijf van zuurfabriek Kesbeke. Wij werden ontvangen door Patrick. Na een kopje
koffie in een kleine ontvangstkamer werd ons uitgebreid verteld over het in 1948 ontstane bedrijf.
Inmiddels staat hier de vierde generatie aan het roer.
In vijf kwartier liepen wij door het bedrijf, waar alle handelingen zo milieuvriendelijk mogelijk
plaatsvinden. Men heeft inmiddels naast de augurken, piccalilly en vele andere producten een nieuwe
spread op de markt gebracht genaamd Kimchi.
Na de rondleiding gingen wij naar een Marokkaans restaurant waar de lunch werd gebruikt. Al met al
een zeer geslaagde dag. Met dank aan Ella. 
Julie Lindeman

mailto:cultuur@seniorenclubhaarlem.nl


voor de kinderen aanwezig met onder de klep een rond gat. Abraham Tuschinski
was een vooruitstrevende man in die tijd.
In 2021 is de restauratie afgerond en werd het 100-jarig bestaan gevierd.
 
Na afloop liepen we naar het Museum Eye aan de overkant van het IJ, daar
gebruikten we de lunch aan een lange tafel met uitzicht op het IJ. In dit
filmmuseum was het mogelijk met een rondleiding bij de tentoonstelling mee te
gaan en een groepje ging oude films bekijken.
Bedankt dames van de cultuurgroep voor deze mooie, gezellige en informatieve
dag.

Paula Blom

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.
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!

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 1 is gemaakt door Ben (maandag), foto's 2 en 3 door Wilmy (dinsdag/donderdag).

MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

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).

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.



Donderdag 28 juli,  20.15 uur  € 10,-- incl. drankje na
afloop
Zomers concert met volksmuziek uit o.a. de Balkan,
Turkije, Italië en de Zwarte Zee
De Amsterdamse Balkan-bands Roman Oro en Roman Ensemble slaan
de handen ineen voor een muzikale avond ter ere van hun 15- en 20-
jarig jubileum.
Kijk voor meer informatie op hun website www.romanoro.nl
 
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:       06-24757628
E-mail:           info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Bijna was ik een tekst gaan schrijven over ons broodrooster dat
al meer dan 20 jaar uitsluitend op zondagmorgen gebruikt
wordt en dat wij indertijd van een kleine aannemer cadeau
kregen in een kerstpakket. Die aannemer was een vakkundige
en betrouwbare man die dacht dat hij ook wel
projectontwikkelaar zou kunnen zijn en vervolgens failliet ging
en die ik nooit meer heb kunnen benaderen omdat na zijn
faillissement zijn telefoon werd afgesloten en aan wie ik dus
elke zondagmorgen door dat broodrooster - dat niet kapot te
krijgen is - herinnerd wordt. Nee, aan zo’n verhaal ben ik
uiteindelijk niet begonnen. Dat niet. Maar ook vandaag heb ik
dat broodrooster weer gebruikt. Dat wel.

 
En om in de sfeer van het triviale gebruiksvoorwerp te blijven doe ik er een stilleven van pannen en
potten bij dat ik in 2015 maakte. 

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

Gezocht: Vrijwilligers Individueel contact
Het kan fijn zijn om, na het overlijden van je partner, met iemand te praten en een steuntje in de rug
te krijgen. Dat is de insteek van 'Individueel contact na partnerverlies'.
Voor dit initiatief is Stichting Nabestaandenzorg op zoek naar vrijwilligers die graag een luisterend
oor willen bieden en daarmee tijdelijk extra ondersteuning kunnen geven aan mensen die hun
partner verloren hebben. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen
met Bertine Hagmeijer (Coördinator Individueel contact) via 06-255 44 329 of mail naar
Bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl
 
Op de website vind u ook meer informatie over de vacature 
www.stichting-nabestaandenzorg.nl/opgemerkt/item/45/Vacature-Vrijwilliger-Individueel-contact

CAREL VAN BRUGGEN: 'NIET OVER HET BROODROOSTER'
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Carel van Bruggen

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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