
Nieuwsbrief
oktober 2022
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

aanvragen energietoeslag
4 oktober - herinnering Int. Dag v.d.Ouderen
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AANVRAGEN ENERGIETOESLAG

In de vorige nieuwsbrief (september 2022) stond een stukje over het online aanvragen van de
energietoeslag bij de gemeente Haarlem. Wij hebben van verschillende mensen gehoord dat dit vrij
ingewikkeld is.

Mocht je hulp nodig hebben bij deze aanvraag, kun je op twee plaatsen terecht:
1. Bibliotheek – Informatiepunt Digitale Overheid (je hoeft geen lid te zijn)
2. Sociaal Wijkteam in jouw buurt  (telefoonnummers zijn te vinden op onze website onder tabblad
Extra info)

HERINNERING: DINSDAG 4 OKTOBER - INTERN. DAG VAN DE OUDEREN

 Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Geef je dus snel op!

We gaan een muzikale reis rond de wereld maken onder begeleiding van het Wereldkoor Haarlem.
Zij zijn uitgeroepen tot een van de topacts van Korenlint 2022. Dat wil je niet missen.

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 30 september a.s.:

Per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
Per telefoon: Karin Faase: 023 – 5260850

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

Locatie: Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord (onderdeel van de Immanuëlkerk,
tegenover Sauna van Egmond).
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.

DINSDAG 11 EN VRIJDAG 28 OKTOBER - FILMGROEP

In oktober begint het filmbezoek weer en verwelkomen we Mary Sieverding als
nieuwe vrijwilliger. 



dinsdag 11 oktober 13.30-16.40 uur: ELVIS, 50 plus-film. 
De film ELVIS verkent het leven en de muziek van Elvis Presley (Austin Butler),
gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze
manager kolonel Tom Parker (Tom Hanks). Het verhaal beschrijft de meer dan 20
jaar beslaande complexe dynamiek tussen Presley en Parker, van Presley’s doorbraak
tot aan zijn status als ongekende superster, tegen de achtergrond van het
veranderende culturele landschap en het verlies van onschuld in Amerika. Centraal
in die reis staat een van de belangrijkste en invloedrijkste mensen in het leven van
Elvis: Priscilla Presley (Olivia DeJonge).
 

Laten we elkaar in de foyer ontmoeten om 13.00 uur, omdat de gratis koffie/thee met lekkernij alleen
vóóraf kan worden genuttigd. En voor wie het gezellig vindt is er de mogelijkheid om na afloop na te
praten en een drankje te drinken.

Pathé Haarlem, Zijlvest 41-43, 2011VB.
Prijs van een kaartje, inclusief drankje en versnapering, is € 8,50.
Met vragen kun je mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl
of bellen naar Mary Sieverding 06-24195658 of Liohra Meesters 023-7514428.

Filmmiddagen zijn:  de 2e dinsdag en 4e vrijdag van de maand.
In de meeste gevallen zal de dinsdagfilm al aangekondigd worden in de nieuwsbrief.
Voor de vrijdagfilm is dat niet mogelijk. Het programma wordt pas op maandag in de 4e week
bekend. U ontvangt uiterlijk dinsdagochtend in de 4e week een mail over de film die we die vrijdag
gaan bezoeken. Aanmelden voor de vrijdagfilm is verplicht. U wordt verzocht zich aan te melden via
film@seniorenclubhaarlem.nl of op donderdag tussen 18.00-22.00 uur te bellen naar Mary Sieverding
06-24195658.
Donateurs die zich in het verleden hebben aangemeld voor de film mailinglijst hoeven dit niet
opnieuw te doen. In geval u geen belangstellen meer heeft, laat het ons weten. Heeft u belangstelling
voor filmbezoek en staat u nog niet op deze lijst, stuur ons dan een mailtje via
film@seniorenclubhaarlem.nl of bel naar Liohra Meesters 023-7514428.

WOENSDAG 12 EN 26 OKTOBER - JEU DE BOULES

Jeu de Boules, een sportief maar ook gezellig spel voor het gehele jaar!
Deze inloop activiteit voor donateurs is pure sportieve ontspanning. Iedereen is welkom en men
speelt in teams van wisselende samenstelling.  De spelregels zijn eenvoudig en het leert snel.
Heb je zelf geen materiaal (3 boules), dan kun je die gratis lenen.
Bij slecht weer spelen we binnen in de grote goed verlichte hal van PUK waarin zich 20 binnenbanen
bevinden.  Wanneer het weer het toelaat spelen we buiten.

De kosten bedragen € 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee, daarna zijn de drankjes voor eigen
rekening. 
We spelen op de woensdagmiddag vanaf 13:30 uur  tot ca. 16:00 uur in het Jeu de Boules centrum
van PUK in Haarlem Noord aan de Vlietweg 2 (tevens navigatieadres) achter het Spaarne Gasthuis
Noord. Kom eens langs en maak kennis met dit spel.

In oktober ontmoeten we elkaar op de 12e en de 26e.
Informatie: Ruud Divendal  06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Het 11-jarig bestaan op dinsdag 13 september van
de Jeu de Boules-afdeling van onze Seniorenclub was, mede
door het prachtige weer om buiten te spelen, een ongelooflijk
gezellige gebeurtenis. Het weekend ervoor had PUK, onze
hooggewaardeerde gastheer, een groots toernooi, ons
speelveld was rondom getooid met vlaggetjes en in de
schaduw van een nog aanwezige tent-overkapping konden we
in de pauze onze koffie drinken. We zijn dan ook niet verder
gekomen dan twee speelrondes.

Voor we om vijf uur aanschoven voor de dis vond de

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


Bereikbaar met bus 3, halte Spaarnhovenstraat. Vandaar 5 minuten lopen. Of bus 73
halte Minahassastraat 6 minuten lopen.
De kosten bedragen € 20.-- pp, inclusief een drankje en een fooi. Extra drankjes zijn
voor eigen rekening.
Als je zin hebt om mee te gaan meld je aan via de mail
secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of bel Liohra Meesters op 023-7514428.
Meld je snel aan. Er kunnen maximaal 15 mensen mee.
Na aanmelding € 20.-- overmaken op rekening NL93 SNSB 0946 4571 66  t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van Eetclub 12 oktober en je naam.

prijsuitreiking plaats. De algemeen voorzitter van onze
Seniorenclub Hans Riemens was eerste geworden en
kreeg uit handen van onze voorganger Ruud Divendal
de prijs uitgereikt die bij zo’n prestatie hoort. Maar u
kunt zich wel voorstellen dat dit bij de aanwezigen
behoorlijk wat argwaan wekte.

Over zijn spelniveau was overigens weinig bekend. Maar enkele zeer betrouwbare boulers, daar zijn
er enkele van, waren er van overtuigd dat Hans op eigen kracht tot deze indrukwekkende prestatie
was gekomen. Mijn aanwezigheid -vergeef me lieve lezers- is in dit toernooi van doorslaggevende
betekenis geweest. Ik won met Frans met 13-1 de eerste partij en dat leverde Frans de derde plaats
op en Joke was met haar partner de verliezer en kwam daardoor in aanmerking voor de poedelprijs.
Na al deze inspanning schaarden we ons rond de tafels in het huiselijke restaurant van PUK om te
genieten van een uitgebreid en uitnodigend buffet, verzorgd en samengesteld door enkele leden van
PUK.  Ruud Divendal - min of meer de voorzitter van de boulers - memoreerde nog dat de club met
elf leden begon, waarvan er nog drie de gang naar de boulodrome (Franse benaming voor de
accomodatie) hebben volgehouden. Al met al vierden we onze verjaardag anders dan anders, maar
het was zeer geslaagd.
Ton Westbroek

WOENSDAG 12 OKTOBER - EETGROEP

Op woensdag 12 oktober gaan we om 18.00 uur eten bij  'De Gouden Lelie' een Chinees-
Indisch Restaurant op de Rijksstraatweg 189-191.

VRIJDAG 14 EN 28 OKTOBER - 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.
 
De eerstvolgende fietstochten zijn op 14 en 28 oktober, 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.
 
26 augustus fietsten we met 7 mensen via Bloemendaal naar IJmuiden. Bij Grand Café Staal
genoten we van de koffie. Daarna via de sluizen naar museum Ship waar we een kwartiertje binnen
waren en op het dak mochten kijken. Terug langs Tata en over de pont naar Beeckestijn voor een
tweede stop. Via Spaarndam en langs het Spaarne terug.
9 september fietsten we met 11 mensen via Vogelenzang en De Zilk naar Ruigenhoek. Hier
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Vandaag bezoeken we Purmerend waar we een 'Kunst- en
Poëziewandeling' van ongeveer 1 ½ uur gaan maken onder leiding van een
gids van het gilde. Kosten € 4,-- per persoon.
We ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem om 9:25 uur en
nemen de trein van 9:40 uur naar Sloterdijk, waar we overstappen op de
trein richting Hoorn.
Aanmelden uiterlijk 10 oktober, liefst per e-mail, bij
stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch: Gerda Leigh 023-5317113.

Lunch & muzikaal bewegen met de luchtdirigent
 
De Maestroclass luchtdirigent laat zoveel mogelijk mensen genieten van
luchtdirigeren. Even alles vergeten. Zoveel positieve energie!
Na de gezonde lunch in Verhalenhuis Haarlem gaat u samen met de Maestro
luchtdirigent Richard heerlijk muzikaal bewegen. Wees gerust: iedereen kan
hieraan meedoen naar eigen mogelijkheden!
 Het verband tussen voldoende beweging en gezondheid is wetenschappelijk
overtuigend vastgesteld. Dat geldt voor jong, maar zeker ook voor oud! Maar
luchtdirigeren biedt meer dan alleen het positieve effect op de vitaliteit. Andere
factoren zijn bijvoorbeeld de herkenning, de herinnering en de beleving van de
muziek. Soms komen emoties en herinneringen los, waardoor mensen helemaal opgaan in het
luchtdirigeren.

Vóór de presentatie wordt u 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 20 oktober 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: € 10,-- voor koffie/thee, soep, broodjes en het luchtdirigeren.
Aanmelden: vóór 12 oktober 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!).

Op zondag 23 oktober gaan we naar Amsterdam, daar gaan we de
kunst op de stations van de Noord-Zuid metrolijn bekijken. 
Vanaf het begin van het aanleggen van de Noord-Zuidlijn was het duidelijk dat
kunst een onderdeel zou worden in de nieuwe stations. De acht kunstenaars
hebben bij het maken van hun werk de directe omgeving van het station als
uitgangspunt gekozen. Zo heeft de kunstenaar bij station Noord bedacht dat
je de rand van de stad nadert, daar voorbij verandert het landschap. Op de vloer zie je een groot
aantal weidevogels, je raakt niet uitgekeken.
Wij worden door de gidsen van “Mee in Mokum” opgehaald in de Wachtkamer eerste klas van het
station van Amsterdam, waar we eerst koffie hebben gedronken. De rondleiding duurt ongeveer 2
uur. De kosten voor de rondleiding zijn €12,50 per persoon. Verder gaan we met onze OV kaart de
metro in.
Er kunnen 15 à 20 personen mee.

genoten we van de koffie en kreeg ik een aangename verrassing van de 'vaste' fietsers. Een flinke
cadeaubon wegens het behalen van mijn 75e verjaardag. Bedankt allemaal! Via de bollenvelden,
Hillegom en Beinsdorp naar recr. gebied Zwaanshoek voor een tweede stop. Langs de Cruquius en
het Zuiderbuitenspaarne terug.

WOENSDAG 19 OKTOBER - STADSWANDELING

DONDERDAG 20 OKTOBER - THEMAMIDDAG

ZONDAG 23 OKTOBER EN DONDERDAG 10 NOVEMBER - CULTUURGROEP
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We verzamelen om 9.30 u. in de hal van station Haarlem. De trein vertrekt om 9.40 u. van spoor 3.
De bedoeling is om na afloop, rond 13 uur, te gaan lunchen in de Wachtkamer eerste klas van station
Amsterdam. We kunnen individueel afrekenen.

Ga je mee met deze bijzondere rondleiding, meld je dan aan het liefst per mail bij:
cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of bij hoge uitzondering telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194 of
Joke Opdam 023-5767863. Geef ook aan of je wel of niet mee gaat lunchen. Je krijgt bericht of je mee
kunt.
Hierna kun je de kosten van €12,50 overmaken op rekening NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur Metro' en je naam.

Op 10 november gaan we naar Paviljoen Welgelegen in Haarlem. 
Het bestuur van de provincie Noord-Holland werkt sinds 1930 vanuit het
provinciehuis Paviljoen Welgelegen. Dit monumentale pand werd aan het eind
van de 18e eeuw gebouwd door Henry Hope, een Amsterdamse bankier,
mede bedoeld om zijn kunstverzameling onder te brengen.

We verzamelen om 10.15 uur voor de ingang van het Paviljoen, Dreef 3, Haarlem.
Om 10.30 worden we ontvangen door de rondleider met een kopje koffie of thee. Na een korte
inleiding gaan we een aantal gerenoveerde vertrekken bekijken.
De rondleiding duurt tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Er kunnen 20 personen mee.

Ga je mee met deze rondleiding, meld je dan aan het liefst per mail bij:
cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of bij hoge uitzondering telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194 of
Joke Opdam 023-5767863. Je krijgt bericht of je mee kunt.

Wij zouden het gezellig vinden om samen te gaan lunchen. Waar we dit gaan doen, is afhankelijk van
het aantal deelnemers. Geef bij je opgave aan of je mee gaat lunchen.

Op donderdag 27 oktober gaan we naar het Van Gogh Museum in
Amsterdam.
Er is te zien een tentoonstelling van Gustav Klimt: Golden Boy Gustav
Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse...
Klimt, de Oostenrijkse symbolistische schilder, muralist en tekenaar, was
geboren in Baumgarten, tegenwoordig deel uitmakend van Wenen, op 14 juli
1862  en stierf in Wenen, op 6 februari 1918. Hij maakte deel uit van de
Wiener Secession en werd voornamelijk bekend om zijn gouden, kleurrijke vrouwenportretten,
landschappen en allegorische werken. Zijn kunst floreerde tijdens een artistieke bloeiperiode in het

Op donderdag 15 september hebben de deelnemers van de cultuurgroep een bezoek gebracht
aan de Tuin van Kaptein Rommel en het Huis van Hilde in Castricum.
Na hartelijke ontvangst met koffie en wat lekkers in het restaurant van de tuin kregen we een
rondleiding, gegeven door een zeer inspirerende en enthousiaste gids.
Veel bijzondere bomen, planten, struiken en kruiden in een bijzonder aangelegde tuin, die beslist de
moeite waard is om nog eens te bezoeken.
Na het overlijden van Kapitein Rommel kwam de tuin in het bezit van de gemeente Castricum, die in
1990 het initiatief nam om er een milieu-natuurtuin met ontmoetingsruimte van te maken.
Na dit bezoek vertrokken we  naar het Huis van Hilde, een archeologisch museum waar zo’n
duizend archeologische vondsten en zeventien levensechte mensfiguren het verhaal over de
geschiedenis van Noord-Holland en haar bewoners laat zien.
Na de lunch was er een rondleiding met een gids die daar veel over vertelde.
Al met al een heel geslaagde dag en hartelijk dank voor het organiseren van deze excursie.
Tip: Op de site collectie.huisvanhilde.nl is een leuke brochure te lezen met de titel 'Het raadsel van
Hilde'. Ook op de site: tuin van kapitein Rommel.nl  is veel informatie te vinden over de verschillende
activiteiten die worden georganiseerd in de tuin.
J. Eijssens

DONDERDAG 27 OKTOBER - MUSEUMBEZOEK

De museumgroep verwelkomt Arianne van der Klooster, als nieuwe vrijwilliger.
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Wenen van het belle époque, ook gekarakteriseerd door de jugendstilbeweging en de art nouveau.

De toegang is gratis met museumkaart. Zonder MK € 20,--.
Samenkomst in de stationshal om 9:25 uur, vertrek naar Amsterdam CS om 9:40 uur van spoor 3.
Tram 12 vanaf Amsterdam CS naar het Van Gogh Museum, vertrek 10:01 uur vanaf perron 2B.
Aankomst 10:17. Eén minuut lopen naar het museum, daar koffie en de lunch ergens in de buurt.

Aanmelden via: museum@seniorenclubhaarlem.nl. Vanwege verwachtte drukte aanmelden vóór 7
oktober. Diegenen zonder e-mail aanmelden bij Arianne van der Klooster 06-1512 6778.
 
De museumgroep is versterkt en kan bij veel belangstelling weer een extra bezoek organiseren. Dat
is een week later op de donderdag na het geplande museumbezoek.
Je kunt je voor donderdag 6 oktober (museum Boerhaave) nog aanmelden. 

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 Johanna Daniolos, 06-45283864 (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: Johanna Daniolos

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!

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

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 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.
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Ze spelen herkenbare bigband muziek, een muziekstijl welke vooral
geassocieerd wordt het spelen van jazzmuziek, deze muziekstijl werd
bijzonder populair in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw tijdens de
periode van de swing. 
Heldere trompetten, warme trombones en fijne klanken van saxofoons
staan garant voor een optreden die je mee neemt naar de bigbandsound
uit de vorige eeuw. De SBBK speelt onder andere stukken van Count
Basie, Duke Ellington, Glenn Miller e.a.

donderdag 20 oktober   12-14 uur   € 10.00
lunch & muzikaal bewegen met de luchtdirigent
Zie ook hierboven bij Themamiddag
 
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-247 57 628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

INFORMATIE VAN DERDEN

zondag 2 oktober   15 uur   € 9,00 
Senioren Bigband in concert
De Senioren Big Band is opgericht in 2019 door Rodney Calis en wijlen Kees van de Broek en
musiceren wekelijks in Verhalenhuis Haarlem. 

Op zaterdag 29 oktober en woensdag 2 november worden er weer
herdenkingsavonden georganiseerd op begraafplaats Akendam en
begraafpark Kleverlaan. Tijdens deze avond staan de herinnering, het licht
en de verbondenheid centraal. Iedereen is van harte welkom om op deze
speciale avond zijn of haar dierbare(n) te gedenken.
Voor meer informatie: www.stichting-
nabestaandenzorg.nl/Herdenken/Herdenkingsavonden 

Bij Seniorweb Haarlem kunt u diverse cursussen en workshops volgen. Op de website
seniorwebhaarlem.nl staat het volledige programma.
 
Ook de gratis spreekuren zijn er weer. Kom gerust langs met al uw digitale vragen. U hoeft zich niet
aan te melden!
Tijdens deze spreekuren zijn verschillende medewerkers van SeniorWeb Haarlem aanwezig om u te
helpen met problemen op het gebied van computers, tablets en smartphones.
Heeft u problemen met uw smartphone of loopt uw laptop iedere keer vast? Neem uw apparaten
mee en de medewerkers van SeniorWeb Haarlem gaan hun best doen om de problemen op te
lossen.
Haarlem: de tweede woensdag van de maand 10.00 uur
Heemstede: de derde dinsdag van de maand 10.00 uur
Zandvoort: de eerste dinsdag van de maand 10.00 uur
Overveen: de derde donderdag van de maand 14.00 uur
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SeniorWeb Haarlem nu ook in Schalkwijk!
Op donderdag 13 oktober a.s. van 14.00 tot 16.00 uur houdt Seniorweb Haarlem een
inloopspreekuur bij Speeltuin de Eenhoorn, Bernstraat 2, in Haarlem.

DE BUSTOCHT OP 20 SEPTEMBER

Na een prachtige tocht met gids door de Kroondomeinen, wachtte het dessert nog op ons. Al met al
was het een mooie dag.

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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