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INFORMATIE OVER DE ENERGIETOESLAG
Op het ogenblik worden we overspoeld met allerlei malaise in de wereld en een van de gevolgen
daarvan is dat het prijspeil in ons land met sprongen omhoog gaat.
Er zijn vanuit de overheid een aantal maatregelen genomen om een en ander iets te compenseren.
Een daarvan is de toekenning van de energietoeslag voor mensen met een klein inkomen, bijv.
AOW en een klein pensioen. Vraag het dus aan. Dit kan oplopen tot € 1.300,--.
U kunt in aanmerking komen voor deze toeslag wanneer uw maandinkomen inclusief vakantietoeslag niet hoger is dan de volgende bedragen:
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05
Let op : dit zijn netto bedragen en inclusief vakantietoeslag.
Ook als u er niet ver boven zit kan ik u adviseren om het toch aan te vragen, want van
overheidswege is men zeer tolerant en het wisselt nog wel eens. Wat vandaag niet kan is morgen
misschien weer wel mogelijk.
Hoe nu te handelen ?
De gemeente heeft het liefst dat alles digitaal aangeleverd wordt, maar dat is voor de meeste
mensen ondoenlijk omdat er ook wat kopieën meegestuurd moeten worden.
Maar het kan ook op papier. Laat u informeren!
U belt in de ochtend tussen 9 en 12 uur naar nummer 14023
Er wordt dan aan u gevraagd over welke gemeente het gaat. Uiteraard Haarlem.
Dan hoort u een keuzemenu en neemt nr. 9 'overige vragen'. Daarna duurt het even, maar dan komt
u in het klanten contact centrum. Daar vraagt u naar 'Energietoeslag aanvragen'.
Let op : U dient uw BSN-nummer bij de hand te houden.
Komt u er niet uit: u kunt voor hulp terecht bij de wijkteams.
Dus aan het werk !!! en aanvragen, in ieder geval voor 31 oktober.
Nico Assendelft VOA.
VRIJDAG 26 AUGUSTUS, 9 EN 23 SEPTEMBER - FIETSGROEP
Opgeven (verplicht) voor de eerstkomende tocht kan alleen de woensdag vooraf
aan de tocht tussen 19.00 uur en 22.00 uur telefonisch bij Ronald Velden,

tel: 06-38338224. Maximale aantal incl. begeleiding 12 personen.
Als er zich meer vrijwilligers melden voor de begeleiding kunnen we de groep opsplitsen, zodat we
niet boven het maximale aantal uitkomen.
De eerstvolgende fietstochten zijn op 26 augustus, 9 en 23
september, 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.
29 juli fietsten we, 12 mensen, via Haarlem-N naar Spaarndam. De Pol staat weer vol water na een
renovatie van enkele jaren. Via de mooie Spaarndammerdijk en over een smal fietspad langs de
golfbaan naar Halfweg. Bij Brasserie Het Gemaal heerlijk gezeten achter een luxe koffie met gebak.
Over de Zwanenburgerdijk naar het monument aan de Kromme Spieringweg voor het in 2009
neergestorte Turkse vliegtuig. Daarna uitgerust verder en via Haarlem-Oost terug.
12 augustus fietsten we met 9 mensen een mooie schaduwrijke route van ca 27 km. Dit vanwege
de heersende hittegolf.
De eerste koffiestop bij Batafol op de Heemsteedse Binnenweg. Heerlijk terras! Verder rondom
Vogelenzang naar Boshut 't Pannenland voor de tweede stop. Daarna doorkruisten we Leyduin en via
Bentveld terug naar Aerdenhout voor een extra stop in het Meester Enschedepark op de
picknickbanken. Via een bospad en de Zijlweg terug naar het centrum van Haarlem.
DINSDAG 13, WOENSDAG 14 EN 28 SEPTEMBER - JEU DE BOULES
Dinsdag 13 september: Jeu de Boulesgroep viert 11-jarig bestaan.
Traditioneel wordt in september de verjaardag van onze groep gevierd.
Dit 11e jaar hebben we voor een sportief programma gekozen. Op
dinsdagmiddag 13 september zijn de leden van de Jeu de Boulesgroep en hun
partners, alsmede de donateurs van de Seniorenclub die met het spel willen
kennismaken, vanaf 13.30 uur van harte welkom in de kantine van PUK.
Het 11 jaar toernooi:
Voor de geoefende spelers wordt een toernooi georganiseerd. In twee
rondes wordt gestreden om mooie prijzen.
De 11 jaar 'clinic':
Donateurs die het eens willen proberen kunnen gezellig een partijtje spelen, waarbij men een korte
uitleg krijgt en de boules in bruikleen. De deelname aan toernooi en 'clinic' is gratis.
Ter afsluiting van deze 11e verjaardag kun je deelnemen aan een verrukkelijk
koud/warm buffet. Hiervoor dient men zich van tevoren op te geven!
Het buffet bestaat uit :
Diverse salades: zalmsalade, vleessalade, waldorfsalade en pasta/pestosalade, met een garnituur van
o.a. ham/asperges, koude kiprollade etc. en bij de vissalade gerookte makreel, gerookte forel en zoute
haring. De waldorf- en de pasta/pestosalade zijn vegetarisch. Ook zijn er warme gerechten zoals
kipsaté, boeuf bourguignon en uiteraard pommes frites. Om het geheel te voltooien een uitgebreid
kaasplateau.
Aan de vegetarische en eventuele dieetgasten wordt gedacht.
Graag even van tevoren doorgeven aan: Nico Assendelft (06-17046697), bij voorkeur in de ochtend
tussen 10 en 11 uur, of e-mail: kodus@ziggo.nl
De kosten - incl. twee drankjes - bedragen slechts € 25,-- p.p. Geef je tijdig op want er is veel
belangstelling. Opgeven bij Ruud tel. 06-53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl
Buffet deelname te betalen op rekening NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem onder vermelding van 11 jaar buffet en je naam.

Woensdag 14 en 28 september - jeu de boules
Seniorenclub Haarlem speelt om de veertien dagen. De Seniorenclub speelt
recreatief d.w.z. als een sportief spel, iedereen kan meedoen. Je treft een
prettig gezelschap dat je binnen korte tijd en al doende leert hoe het spel
gespeeld wordt. We verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine van PUK.
Omstreeks 15.00 uur is er een pauze en de middag eindigt om ca. 16.00 uur
met een gezellige nazit.
Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het gebruik van bruikleen
boules. Gesloten schoeisel is voorschrift. In de zomermaanden wordt er als regel buiten gespeeld, dus
neem bij zonnig weer een hoed of pet mee.
Je vindt PUK met 40 buitenbanen en 20 binnenbanen in Haarlem Noord, schuin achter het Spaarne
Gasthuis Noord aan de Vlietweg 2 (richting Velserbroek). Ingang (en gratis parkeren) schuin
tegenover Bastion Hotel.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06- 53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl. Op verzoek sturen
we graag een route beschrijving.
DONDERDAG 15 SEPTEMBER - THEMAMIDDAG
Thema middag: op donderdag 15 September geeft Wim van Hooff een
geïllustreerde lezing over het Huis Ter Kleef
2016 was het Brederodejaar, nu 6 jaar later, tijd voor het echte verhaal over Huis Ter
Kleef, het woonkasteel van de Heren van Brederode. Misschien is de ruïne van het
kasteel Brederode bekender dan de ruïne van het kasteel Ter Kleef. Maar de historie
van Ter Kleef is niet minder aansprekend!
Welke rol speelde het huis ten tijde van het Spaanse Beleg, en waarom het tot ruïne
werd. Bovendien horen we meer over archeologische vondsten op het terrein en de
conservering van de ruïne. En natuurlijk de huidige bestemming, de stadskweektuinen.
Vóór de presentatie word je 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 15 september 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: € 9,00 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie over Huis ter Kleef.
Aanmelden: vóór 7 september 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
of bel Karin Faase: 023-5260850. (Betalen op de dag zelf, alleen met pin!)
DONDERDAG 15 SEPTEMBER EN 13 OKTOBER - CULTUURGROEP
Herinnering
Op donderdag 15 september gaan we naar Castricum, daar
bezoeken we eerst de tuin van Kapitein Rommel en daarna Het
Huis van Hilde.
Er gaan 15 personen mee. Je kunt je niet meer aanmelden.
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 zijn € 7,50 met een geldige museumkaart . Degene die geen museumkaart hebben kunnen
aan de kassa een kaartje kopen.
Ella Mandaat tel. 06-18105033
Op donderdag 13 oktober gaan we naar Fabrique des Lumières op het terrein van de
Westergasfabriek in Amsterdam.

Zie kunst tot leven komen in het grootste immersive kunstcentrum in Nederland - Fabrique des
Lumières - gevestigd in de voormalige 19e-eeuwse gasfabriek in Westergas. In een grote industriële
ruimte met muren tot 17 meter hoog zijn meeslepende exposities te zien van klassieke, moderne en
hedendaagse kunstenaars. Met geavanceerde technologie worden de kunstwerken door 100+ stateof-the-art projectoren en begeleidende muziek tot leven gebracht.
Dompel jezelf onder.
De grote openingsexpositie van 2022 bestaat uit werken van de Oostenrijkse
kunstenaar Gustav Klimt en tijdgenoten. Verder is er een korte expositie
met het kleurrijke werk van Friedensreich Hundertwasser. In een
aparte ruimte zijn nog twee hedendaagse experimentale videocreaties over
fotonen ('Journey') en de werking van het geheugen ('Memories') te
ontdekken. Kortom: 3.800 m2 videokunst en plezier voor alle leeftijden!
"Beleef een unieke ervaring, verken een universum zonder grenzen, laat je
meevoeren naar het hart van de kunst."
We ontmoeten elkaar in de hal van het station om 9.50 uur en vertrekken om 10.02 uur van spoor 3
naar Amsterdam-C. Via uitgang IJ-zijde gaan we met bus 21 naar halte Van Hallstraat, vandaar is het 5
minuten lopen naar het terrein van de Westergasfabriek. We kunnen daar zelf een ticket kopen van
€ 15,--. Men gaat uit van een bezoek van een uur, maar dat wordt niet gecontroleerd.
De lunch is op eigen gelegenheid, aangezien de restaurants geen groepen kunnen ontvangen. Er zijn
voldoende restaurants, dus dat hoeft geen probleem te zijn.
Aanmelden kan via e-mailadres cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of na 18.00 uur bij Francis Ludding
06-15833788.
DINSDAG 20 SEPTEMBER - BUSTOCHT
De bustocht met gids door de Kroondomeinen,
20 september a.s., verzorgd door Oskam Reizen.
vertrektijd Schalkwijk: 08.30 uur bij bushalte Andalusië, voor
Chinees Restaurant.
vertrektijd Haarlem-Noord: 08.45 uur Julianapark bij de bushalte.
Om ongeveer 18.30 uur zijn we weer terug in Haarlem.
Neem een goed opgeladen telefoon mee, dan kun je altijd de afhalers bellen mocht het ietsje later
worden.
Wanneer je nog iets wilt weten, dan kun je Paula bellen: tel. 06-12057118.
WOENSDAG 21 SEPTEMBER - STADSWANDELING
Op 21 september gaan we naar Abcoude.
Tijdens de wandeling door Abcoude kom je op de meest verassende plekken
en hoor je de mooiste verhalen van de gids. Dit oude dorp, gelegen tussen
de rivieren de Winkel, Gein en Angstel is 1000 jaar oud. Abcoude heeft een
beschermd dorpsgezicht en kent nog veel mooie gebouwen. Er zijn zelfs 73
rijksmonumenten.
Er kunnen 15 mensen mee en de kosten voor de gids zijn € 5,-- (contant betalen). De wandeling
duurt 1,5 à 2 uur.
We verzamelen om 9.10 uur in de stationshal, de trein vertrekt om 9.17 uur. We stappen in
Amsterdam over op perron 5B richting Driebergen-Zeist.
Om 10.00 uur zijn we dan in Abcoude, dan lopen we ongeveer 20 minuten naar de koffie. Daar komt
de gids ons om 11 uur ophalen. Na de rondleiding kunnen we nog gaan lunchen.
Opgeven voor 15 september per e-mail bij stad@seniorenclubhaarlem.nl
of telefonisch bij Lies Vermons 06-22079601.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER - MUSEUMBEZOEK
We gaan naar Rijksmuseum Boerhaave in Leiden, gevestigd in een voormalig gasthuis waar
de naamgever van het museum vanaf 1701 directeur-geneesheer was.
Boerhaave was daarnaast ook hoogleraar aan de beroemde Leidse universiteit.
Het museum is opgericht in 1931 en de collectie is deels opgebouwd uit
voorwerpen die jaren- of soms eeuwenlang ‘ergens op zolder’ lagen.
Enkele topstukken: microscoopje van Antoni van Leeuwenhoek,
slingerklok van Christiaan Huygens, kunstnier, ijzeren long, landkaarten
van Blaeu en de replica van het Anatomisch Theater uit 1594.
In het museum wordt duidelijk wat een enorme vlucht de medische
wetenschap genomen heeft. Mede dankzij technische innovatie, bijvoorbeeld
röntgenfoto’s, is onze gezondheid sterk verbeterd. De geschiedenis van
vijfhonderd jaar wetenschap en geneeskunde komt hier tot leven. Pas vanaf
1865 is een staatsexamen voor artsen verplicht. De tijd dat een kapper ook als
chirurgijn in de zorg werkte ligt gelukkig ver achter ons. In 1866 was er in
Utrecht nog een cholera-epidemie met dodelijke slachtoffers. Tot 1950 lagen
TBC-patiënten soms in naar de zon draaiende huisjes. Op de binnenplaats
staat er een.
De toegang is gratis met museumkaart en € 13,-- zonder MK.
Samenkomst in de stationshal om 9.40 uur en de Intercity van 9.51uur van spoor 6.
Het museum is 15 minuten lopen, daar koffie en de lunch ergens in Leiden.
Aanmelden via: museum@seniorenclubhaarlem.nl
Diegenen zonder mail bij Marius Meesters per telefoon 023-7514428
Wanneer er meer dan 13 mensen zich aanmelden voor het museumbezoek, dan is er een
mogelijkheid om op de eerstvolgende donderdag met een 2e groep hetzelfde museum te bezoeken.
Dit kan alleen doorgaan met minimaal 5 personen.
Wanneer je onverhoopt verhinderd bent, wel afmelden zodat we niet op je blijven wachten.
DINSDAG 4 OKTOBER - INTERNATIONALE DAG VAN DE OUDEREN
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.
Wij nodigen je dus graag uit voor een gezellige middag in het Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7,
Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk, tegenover Sauna van Egmond).
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 het genot van hapjes en
drankjes.
Het Verhalenhuis is vanaf 13:30 u open. Eerder kun je niet naar binnen. Ingang is in de kerk!
13.30-14.30u Welkom, koffie/thee met lekkere taart
14:30-16:30u Gezellig samenzijn met drankjes en hapjes met twee maal een optreden van het
Wereldkoor Haarlem
De grote zaal biedt ruimte aan 100 personen. Komt allen!
Je kunt je aanmelden tot 20 september a.s.:
Liefst per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl o.v.v. jouw naam en ‘opgave 4 oktober’
Per telefoon: Karin Faase: 023 – 5260850
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... Iedere deelnemer dient donateur te zijn!
Let op: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. Bus 3, halte Spaarnhovenstraat,
stopt op ca. 200 meter van de kerk.

PS: In de vorige nieuwsbrief stond de aanvangstijd verkeerd. Let op: zaal open: 13:30 uur.
Eerder kun je niet naar binnen.
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: Ben van Es
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND
Iedere maandag ben je van 11.00 - 12.00 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 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 of gastvrouw 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!
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

Nieuw is de HaarlemPas regeling, waarbij op iedere activiteit (m.u.v. de
jubileumactiviteiten, want die zijn al heel goedkoop) € 5,- korting wordt gegeven

als men invult 'HaarlemPas' in het veldje kortingcode bij reservering op de
website.
donderdag 15 september 12 uur € 9.00 incl. lunch en drankje
lunch en lezing: Huis ter Kleef
Zie ook hierboven bij Themamiddag
zondag 18 september
12.00 - 13.00 uur € 5,00, kinderen tot 12 jaar € 2,50
Met HaarlemPas is deelname zelfs gratis door bij de kortingcode ‘HaarlemPas’ in te vullen.
Lekkere start van het Jubileum Open Huis met 100 koppig koor
Hollandse Buurtbrunch met heerlijke biologische ingrediënten van dichtbij! De Buurderij is bij uitstek
leverancier van deze heerlijkheden, waar kok Willem Silvius lekkere brunchhapjes van zal maken.
Tussen de gangen door kun je genieten maar liever nog meedoen aan het bekende Zin-In-Zingen
popup koor met dirigente Rinske van der Meer.
13.15-14.00 uur - gratis toegankelijk - reserveren noodzakelijk via verhalenhuishaarlem.nl
Voorproefje lezingenserie visionaire kunst
Kick Bras geeft tijdens het Open Huis een uitgebreide introductie op zijn lezingenserie over
visionaire kunst. Dit najaar zal hij in vier lezingen verder ingaan op diverse thema’s.
De lezingen zijn op de dinsdagavonden 11 oktober (Apocalyps), 25 oktober (Hildegard von Bingen), 8
november (William Blake) en 22 november (de kunst van het Symbolisme).
14.15 - 15.00 uur - € 5,00
Met HaarlemPas deelname gratis door bij de kortingcode ‘HaarlemPas’ in te vullen.
Swingend concert Nederlands bekendste gospelgroep
G-Roots brengt Amerikaanse Black gospel muziek. Hun repertoire is uitgebreid en loopt van
moderne Black gospel tot Nederlandstalig en van soul tot verzoeknummers. De zes zangers zingen
tijdens het Open Huis van Verhalenhuis Haarlem met swingende begeleiding op de vleugel, meezingen
gewenst!
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:
06-247 57 628
E-mail:
info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

SportSupport start, in samenwerking met Stichting Nabestaandenzorg, per donderdag
1 september een wandelclub voor inwoners van Haarlem, die met verlies op het
gebied van scheiding, werk of een dierbare te maken hebben gehad. Per week worden er
diverse thema’s behandeld. Tijdens het wandelen, onder professionele begeleiding van
coach Betty van Zoelen, worden verhalen gedeeld en inspireert en motiveert men
elkaar. De kosten zijn € 2,-- per keer (Haarlem Pashouders gratis) en men kan ieder
moment instromen. Verzamelpunt is iedere donderdag om 10 uur bij de ingang van
zwembad de Planeet, Planetenlaan 15, Haarlem.
Verplicht aanmelden via de mail: Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-3037238.
Vol=Vol ivm met beperkte plek.
Datum:
Start 1 september 20 weken, in- en uitstroom per week mogelijk
Locatie:
Verzamelen ingang zwembad de Planeet, Planetenlaan 15, Haarlem
Dag:
Iedere donderdag 10.00-12.00 uur
Doelgroep: Voor iedereen met een verlies (dierbare, scheiding, werk)
Kosten:
€ 2,-- per keer, HaarlemPashouders gratis
Na afloop is er de mogelijkheid om met elkaar, op eigen kosten, koffie te drinken
DE BBQ IN ZANDVOORT

Dinsdag 2 augustus eindelijk was het zover. De
BBQ, deze keer bij Strandrestaurant Meijer aan
Zee, Paviljoen 16. Zoals gebruikelijk in
Zandvoort.
Mooi weer, lekker buiten, daar had ik zin in en
velen met mij dat was duidelijk. Het was heel
gezellig om elkaar weer eens te ontmoeten.
Het eten was voortreffelijk, voor elk wat wils. Een lekker drankje erbij. Er werd gelachen en genoten
van een ouderwets gezellige BBQ. Met name Paula en Karin hartelijk bedankt!
tekst: Ria Smit
foto's: Barbara Frankhuizen, Paula Blom

Het volgende nummer verschijnt 25 september.
Kopij uiterlijk 18 september naar de redactie:
Gerda Tesselaar en Paula Blom
e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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