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belangrijke mededelingen
29 juli, 12 en 26 augustus - fietsgroep
2 augustus - BBQ in Zandvoort
10 en 24 augustus - jeu de boules
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25 augustus - museumgroep
geen stadswandeling in augustus

20 september - bustocht
4 oktober - Internationale Dag v.d. Ouderen
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen
maandag, woensdag en vrijdag - koffieochtend
Informatie van Derden
Carel van Bruggen

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

VOORAF AANMELDEN /BETALEN
Bij een aantal activiteiten dien je je vooraf aan te melden. Als je dit telefonisch doet, krijg je meteen
te horen of je mee kunt. Meld je je aan per e-mail, wacht dan op de bevestiging
(e-mail retour). Mocht je die niet ontvangen, neem dan contact op met de organisator.
Alleen de deelnemers die een bevestiging hebben gehad, kunnen mee. Op de bonnefooi komen
heeft geen zin!
Aan sommige activiteiten zijn kosten verbonden. Als je je opgeeft, ga je akkoord met die kosten.
Mocht je je, om welke reden dan ook, afmelden, krijg je alleen (een deel van) je geld terug als er een
vervanger is.

HERHALING
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.

VRIJDAG 29 JULI, 12 EN 26 AUGUSTUS - FIETSGROEP

BELANGRIJKE WIJZIGING BIJ DEELNAME AAN EEN FIETSTOCHT
 
Wegens succes met de opkomst moeten we helaas het maximale aantal fietsers
vaststellen op 12 personen. Dit inclusief een vaste achterrijder en voorrijder.
Opgeven is verplicht voor de eerstvolgende tochten, alleen op woensdag vooraf
aan de tocht tussen 19.00 en 22.00 uur.
Telefonisch bij Ronald Velden, tel. 06-38338224.
 
Als er zich meer vrijwilligers melden voor de begeleiding kunnen we de groep opsplitsen, zodat we
niet boven het maximale aantal uitkomen.
 
Belangrijke regels van de ANWB voor een veilige fietstocht:

Rekening houden met de andere fietspadgebruiker.
Het is minder 'gezellig', maar fiets achter elkaar. Zeker op een tweerichtingen fietspad of een
ander druk fietspad.
Houd ruimte tussen je voorganger.



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

Pas je ondersteuning aan naar het tempo dat de groep rijdt: minder ondersteuning gebruiken!
 
De eerstvolgende fietstochten zijn op 29 juli, 12 en 26 augustus, lengte ca 35 km.
We houden op vlakke wegen een snelheid aan van 16 km/uur. Onderweg stoppen we om koffie/thee
te drinken voor eigen rekening. Neem hiervoor genoeg cashgeld mee om af te rekenen. Eventueel,
indien vereist, gezamenlijk per tafel onderling regelen. We starten om 10.00 uur vanaf de
Zonnevechter op de Grote Markt van Haarlem. Terugkomst Grote Markt om ca 13.30 uur.

 
Op 24 juni fietsten we, 7 personen, naar de Waarderpolder via De Nieuwe Energie en de brug over
de haven door Haarlems industrieterrein naar Penningsveer. Via Spaarndam over de Slaperdijk naar
de Brasserie Duin en Kruidberg, waar we stopten voor de koffie. Verder door NPZK via de Bergweg
naar de Tetterodeweg, waar we bij een mooi uitzichtpunt stopten om de meegebrachte eetwaren op
te eten. Via Aerdenhout en Heemstede door Den Hout terug naar het centrum van Haarlem.
 
Op 15 juli fietsten we met 16 personen eerst richting Bloemendaal. Daarna door Overveen richting
Bentveld en Vogelenzangseweg. Net daarvoor afgeslagen naar Heemstede, Groenendaal en de
Cruquius. Daar werden we gastvrij ontvangen bij het Pannenkoeken Paviljoen. Via de Groene Weelde
naar Vijfhuizen met een stop bij het MH17 Monument. Daar werden al voorbereidingen getroffen
voor de herdenking van enige dagen daarna. Terug via o.a. het Krekelpad naar het centrum van
Haarlem. Onderweg naar het eindpunt de Grote Markt vertrokken de meesten rechtstreeks naar
hun huisje. Vraag ik mij toch af of de tochten niet te lang zijn. Gaarne 'feed-back' van de deelnemers.
Ronald Velden

DINSDAG 2 AUGUSTUS - BBQ BIJ MEIJER AAN ZEE IN ZANDVOORT

Laatste mogelijkheid om deel te nemen!
Alleen nog aanmelden op maandagavond 25 juli v.a. 18.00 uur.

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,--. Dit is
inclusief twee drankjes (exclusief buitenlands gedistilleerd).



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.

Aanmelden voor deze BBQ: 
maandagavond 25 juli v.a. 18.00 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.

Wij doen dat nu al 11 jaar en vieren dat ook dit jaar weer met  een
speciale Open Dag in en rond onze vaste speellocatie - het “Boulodrome”
van PUK - op dinsdag 13 september.
Voor donateurs die het spel nog niet kennen of die het eens willen
proberen een unieke gelegenheid om die dag mee te spelen en na afloop
gezellig een hapje mee te eten?  
Want het is inmiddels traditie dat de Jeu de Boulesgroep elk speeljaar viert
met een gezamenlijk diner in de maand september, dit jaar wordt dat
dus dinsdag 13 september.
Het programma voor deze speciale speelmiddag met het aansluitende diner volgt in de september
Nieuwsbrief, maar je kunt je nu al opgeven bij Ruud Divendal.

In augustus wordt er ondanks vakanties gewoon gespeeld. Dat gebeurt op woensdagmiddag 10 en
24 augustus. De inloop is vanaf 13:30 uur en we beginnen om 14:00 uur. We stoppen rond 16.00
uur. Het spelen verplicht tot niets, er is geen competitie. Deelnemers betalen € 5,-- per middag en
daarvoor is een kop koffie of thee gratis. Gesloten schoeisel is verplicht. Neem verder bij zonnig
weer altijd een hoed of pet mee.
Verder krijg je de boules in bruikleen (indien nodig). Je treft een prettig gezelschap dat je binnen
korte tijd leert hoe het spel gespeeld wordt.

Waar? Bij de PUK (Petanque Union Kennemerland), navigatieadres: Vlietweg 2, Haarlem Noord,
schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds.  .
  
Verdere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436, e-mail: ruud.divendal@planet.nl

Op zondag 21 augustus gaan we naar Muzee Scheveningen,
een geheel gerestaureerde school uit 1877, waar we de geschiedenis
van de eeuwenoude traditie van visserij, de daarbij behorende beroepen
en het moderne bad en strandleven ontdekken, die samen het gezicht
van Scheveningen vormen.
Er kunnen 20 personen mee.

We verzamelen om 9.40 uur in de hal van Station Haarlem, de trein naar Den Haag HS vertrekt om
9.51 uur van spoor 6. Daarna gaan we met tram 9 naar halte circustheater, het is dan nog ongeveer 7
minuten lopen naar Muzee.
Programma: 11.15 uur koffie, 12 uur rondleiding, 13 uur lunch in het visserscafé. Het programma is
all-in, de kosten bedragen € 20,50 p.p. met museumkaart, zonder kaart € 6,50 extra..
Er kan rekening gehouden worden met dieetwensen, dit graag bij aanmelden opgeven.

Aanmelden tot 5 augustus 2022 , het liefst per mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of 
telefonisch na 18 uur bij Ella Mandaat 023-8913194 of Joke Opdam 023-5767863.
Je krijgt na aanmelding bericht of je mee kunt. 
Hierna kun je de kosten overmaken op rekening NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren

WOENSDAG 10 EN 24 AUGUSTUS - JEU DE BOULES

Jeu de Boules een spel dat in het zonnetje gespeeld kan worden !
Het Jeu de Boules spel is een vaste activiteit van Seniorenclub Haarlem, die het gehele jaar door
tweemaal per maand op de woensdagmiddag plaatsvindt.
Jeu de Boules of beter gezegd Petanque is geenszins een "oude mannensport". Het wordt wereldwijd
door jong en oud gespeeld.

ZONDAG 21 AUGUSTUS / DONDERDAG 15 SEPTEMBER - CULTUURGROEP
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Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur' en je naam. 
Deelname wordt pas definitief als de betaling op de rekening staat.

Kapitein Rommel was in de vorige eeuw Kapitein der Koopvaardij. Hij hield in
zijn tuin allerlei soorten dieren zoals zwanen, pauwen en fazanten. De vijver
liet hij graven om er te vissen, verder kweekte hij allerlei exotische planten en
had hij een kruidentuin.
Wij krijgen hier eerst een beker thee of koffie met een koek.
De tuinman zal ons rondleiden.

Daarna gaan we naar het Huis van Hilde, het archeologiemuseum van de provincie Noord-Holland,
dat aan de achterkant van het station ligt op ongeveer 10 minuten lopen van de tuin.
Hier gaan we eerst lunchen, we kunnen apart betalen.
De entree is met de museumkaart gratis, zonder kost het € 7,50. In het museum wordt de
geschiedenis van Noord-Holland verteld, waarin de mens centraal staat. Het is een interactief
museum. We krijgen hier een rondleiding van een uur, daarna kun je op eigen gelegenheid rondkijken.
Er kunnen 15 personen mee.

We verzamelen om 9.35 uur in de hal van Station Haarlem. De trein naar Hoorn vertrekt om 9.45
uur van spoor 8 (dit is de tijd van dit moment). We zijn om 10.15 uur in Castricum. De tuin ligt
tegenover het station.
De kosten voor deze dag zijn € 7,50 bij een deelname van minimaal 10 personen.

Ga je mee meld je dan aan, het liefst per e-mail, bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of per hoge
uitzondering telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194 of Lies Vermons 06-22079601.
Je krijgt bericht of je mee kunt.
Hierna kun je de kosten van € 7,50 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.

Tevens kun je opnieuw genieten van Johannes Vermeer's 'Meisje met de parel',
'Het Puttertje' van Carel Fabritius en 'De Anatomische les van Dr. Nicolaes
Tulp' van Rembrandt van Rijn en vele anderen.
 
We verzamelen om 9.25 uur in de stationshal en nemen om 9.37 uur de
intercity naar Den Haag Centraal.
 
Het is ongeveer 10 minuten lopen naar het Mauritshuis. We drinken koffie bij
de Brasserie van het Mauritshuis.
Na de koffie bezoeken we het museum en na het bezoek lunchen we in Den
Haag.
 
Gratis toegang met de museumkaart. 

 
Aanmelden bij: museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail per telefoon bij Jacqueline van Laerhoven 06-38413745

Op donderdag 15 september gaan we naar Castricum, daar bezoeken we eerst de Tuin
van Kapitein Rommel en daarna Het Huis van Hilde.

DONDERDAG 25 AUGUSTUS - MUSEUMBEZOEK

Op donderdag 25 augustus gaan we naar het Mauritshuis in Den Haag.
Er kunnen 13 personen mee.
 
Daar is momenteel de tentoonstelling Flash/Back.
Wat gebeurt er als nieuwe meesters verder gaan waar oude meesters waren gebleven?
In Flash/Back laten zestien fotografen (waaronder bekende fotografen als Anton Corbijn, Erwin Olaf,
Vincent Mentzel) zich inspireren door de 17e eeuwse schilderijen uit het Mauristhuis.
Het resultaat: 16 nieuwe kunstwerken.
Je vindt ze tussen hun 17e-eeuwse inspiratiebronnen, in alle zalen van het museum.
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Voor de twee uur durende tocht door de Kroondomeinen
komt gids Irene Beaupain bij ons in de bus, ze gaat van alles 
vertellen en uitleggen over dit mooie gebied.

Weer terug bij de Ruggestee staat het dessert de Bavarois op
ons te wachten en kunnen we nog een drankje gebruiken voor
eigen rekening (iedereen kan p.p. betalen).

Dan is het weer tijd om richting Haarlem te rijden, waar we om ongeveer 18.00 uur aankomen bij de
opstapplaats.

De kosten voor deze dagtocht zijn € 51,00, inbegrepen de fooi voor de chauffeur.

Aanmelden: donderdag 11 augustus van 8.00 tot 12.00 uur, bij Paula tel.06-83665834.
In totaal kunnen er 40 personen deelnemen aan deze tocht, rollators kunnen worden meegenomen.
 
1. Bij aanmelding aangeven waar je wilt opstappen: in Schalkwijk voor de Chinees bushalte Andalusië

of Haarlem-Noord Julianapark bij de bushalte.
2. Het bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekening NL 93 SNSB

0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.

In de Nieuwsbrief die uitkomt op 25 augustus vermelden we de vertrektijden. Op de beide opstap-
plaatsen zal een gastvrouw aanwezig zijn.

Oproep extra vrijwilliger
De Museumgroep gaat elke maand op de laatste donderdag op pad. Indien er veel aanmeldingen zijn,
gaan ze een week later met een tweede groep. Helaas is dit niet meer mogelijk omdat er te weinig
vrijwilligers zijn. Per keer heb je twee vrijwilligers nodig om de groep te begeleiden.
De Museumgroep is daarom op zoek naar uitbreiding.
Hou je van musea, ben je digitaal vaardig en vind je het leuk om met een groep te gaan? Ben je in
staat een groep (maximaal 13 personen) samen met een andere vrijwilliger te begeleiden?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Voor meer informatie of om je aan te melden, neem contact op met Paula Blom (coördinator
vrijwilligers): 06-12057118.

GEEN STADSWANDELING

In augustus door omstandigheden geen stadswandeling.

DINSDAG 20 SEPTEMBER - BUSTOCHT

We gaan met OSKAM-reizen op pad, richting de Veluwe, voor een rondrit met gids door de
Kroondomeinen.

We gaan eerst naar pannenkoekenhuis Bergzicht in Woudenberg, daar gebruiken we de koffie/thee
met gebak.
Daarna rijden wij via een mooie route naar Hoenderloo.
Bij Paviljoen de Ruggestee krijgen we een schnitzelmenu aangeboden: o.a. gebakken aardappeltjes,
verse groentes, sperziebonen, aardappelkroketjes, rauwkost salade, appelmoes en bij de schnitzel een
champignonsaus. Daarbij een drankje.

DINSDAG 4 OKTOBER - INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN

Reserveer dit vast in je agenda!

Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats.
Ook dit jaar willen wij dit vieren, maar dan op dinsdag 4 oktober.

We gaan een muzikale reis rond de wereld maken onder begeleiding van het Wereldkoor Haarlem.
Ze komen met 20  mensen en treden tweemaal een klein half uur op.
De rest van de tijd kunnen we gezellig kletsen onder genot van een hapje en een drankje.



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.

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 gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur van de Gooth!

Wij nodigen je dus graag uit voor een gezellige middag op dinsdag 4 oktober 2022 in het
Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk, tegenover
Sauna van Egmond) van 13:00 – 17:00 uur. 

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....'.

In de volgende nieuwsbrief staat meer informatie en hoe je je hiervoor kunt opgeven. 

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

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.
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
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Gratis proefles Conditiegym voor vrouwen
Iedere vrijdagochtend van 8.45-9.45 uur organiseert SportSupport ism Dock conditiegym voor
vrouwen in de gymzaal van basisschool de Brandaris (Frieslandlaan 2-4).
Onder leiding van een gediplomeerde trainster worden 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 € 1,00 per keer, HaarlemPas-houders gratis.

Peakz Padel
Nieuwe uitdaging: Padel (een racket- en balsport)
Peakz Padel organiseert elke woensdagmiddag van 11.00 tot 12.30 uur een padel evenement Old
Jack's voor de sportieve 55-plusser, die kennis wil maken met padel of vaker wil spelen maar nog
geen padel-maatjes heeft.
Je meldt je individueel aan via de Peakz Padel App. Op locatie mixen we alle spelers meerdere keren
met elkaar en gaan we de baan op.
Deelname is € 5,00 en dat is inclusief koffie of thee vooraf en 90 minuten rammen in en tegen
verschillende samenstellingen!
Adres: Bij de Lichtfabriek, Oerkapkade 2, Haarlem. 
Zie ook: peakzpadel.nl

Wandelen na Verlies
Bent u kort of langer geleden een naaste verloren? Vind u het fijn om stukje op te lopen met anderen
die uw verhaal en verdriet herkennen? Wandel dan mee. Tijdens de wandeling, onder professionele
begeleiding van coach Betty van Zoelen, delen we elkaars verhaal, inspireren en motiveren we elkaar.

Datum:   Start 1 september 20 weken, in en uitstroom per week mogelijk
Locatie:  Verzamelen ingang zwembad de Planeet, Planetenlaan 15
Dag:       Iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur 

CAREL VAN BRUGGEN

Eind mei ging ik 's avonds op een bankje zitten aan de Kloppersingel in Haarlem en tekende met een
pennetje wat ik zag. Ook gebruikte ik een paar groene viltstiften. Thuis ging ik daarmee verder. Een
paar dagen later tekende ik thuis vanuit mijn geheugen de Kloppersingel gezien vanaf het Bolwerk.
Wel zo makkelijk. Lekker recht vooruit.

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:

https://peakzpadel.nl/
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