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ZONDAG 4 FEBRUARI - KLAVERJASSEN EN ANDERE SPELLEN 
 

Tot en met mei 2018 kunt u steeds op de eerste zondagmiddag van de maand 

in de kantine van PUK in Haarlem Noord terecht voor het klaverjassen, maar ook 

voor andere spellen zoals KEEZEN - BILJARTEN - DARTEN - SJOELEN en er 

kan uiteraard ook een partij Jeu de Boules gespeeld 

worden. Voor deelname betaalt u € 2,50.  

 

Het klaverjassen trekt de meeste deelnemers, maar ook het andere 

kaartspel KEEZEN  wordt steeds meer gespeeld. Keezen is een Oud-

Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8 personen. Het kan 

worden omschreven als een combinatie van mens-erger-je-niet en pesten. Keezen heeft een hoog 

'pestgehalte' en naast enig tactisch inzicht speelt ook geluk met de speelkaarten een belangrijke 

rol. 

Bij de andere spellen moeten er voldoende deelnemers zijn, maar bij het 

darten en sjoelen is het al aardig als je met twee of drie bent. De beste 

garantie is als je zelf wat vrienden / vriendinnen meeneemt.  

De inloop begint om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. 

Aanmelden is niet nodig, gewoon binnenlopen.  

Eventuele informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436. 
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DINSDAG 6 FEBRUARI - EETGROEP 
 

Dinsdag 6 februari gaan wij Italiaans eten bij  

PIZZERIA-RISTORANTE da MAURIZIO,  

Velserduinweg 161, 1971 ZB IJmuiden. 

De prijs is € 25,-- voor een menu (excl. drankjes), u kunt kiezen uit 4 

gerechten. 

 

U wordt verwacht om vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur gaan wij eten. 

Het restaurant is bereikbaar met bus 3 richting IJmuiden.  

 

Gaarne zo spoedig mogelijk telefonisch aanmelden bij A. Vooren, tel.06-533 03 131. Er is 

plaats voor 25 personen. 

Na aanmelding het bedrag overmaken op rek.nr. NL 61 ABNA 0845 4089 76  

t.n.v. A. Vooren-Burgerding.  

 

 

DONDERDAG 8 FEBRUARI - INFORMATIEMIDDAG BELASTINGHULP 

 

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! 

 

Voor hulp bij de aangifte Inkomstenbelasting 2017 kunt u in 

principe weer gebruik maken van dezelfde persoon die u vorig jaar 

heeft geholpen. U meldt zich telefonisch of per mail voor een 

afspraak, zodra u alle jaaropgaven van uw pensioen, bank enz. in 

huis heeft. 

 

In de organisatie van deze hulp door de drie landelijke ouderenbonden zijn wijzigingen opgetreden. 

De ANBO en KBO/PCOB gaan voortaan zelfstandig verder. Vele ANBO leden zegden hun 

lidmaatschap op vanwege de structuurwijziging van de bond. Een aantal van hen werden donateur 

van de Seniorenclub Haarlem. Ons Belastinghulp Collectief laat niemand in de kou staan en zorgt 

er voor dat onze cliënten van vorig jaar ook dit jaar geholpen worden. 

 

Kwam er nog geen invulhulp bij u thuis? Maar u wilt voor de aangifte Inkomstenbelasting 2017 wel 

deze hulp gaan gebruiken? U betaald een onkostenvergoeding van € 6,-- per aangifte, max. € 12,-- 

per adres.  

Hierin is inbegrepen de controle resp. aanvraag van Huur- en/of Zorgtoeslag en een eventueel 

bezoek voor controle of nazorg. Informatie en opgeven bij ondergetekende. 
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U kunt ook donderdag 8 februari naar de voorlichtingsmiddag over dit 

onderwerp komen.  

Wij geven dan antwoord op vele algemene vragen, u hoort wat er 

verzameld moet worden aan stukken. Huur- en/of Zorgtoeslag 

mogelijk? Wat te doen met schenkingen? Welke kosten zijn 

aftrekbaar?  

Verder geven we een korte lezing over de opzet en handhaving van uw thuisadministratie. Van 

chaotische schoenendoos tot rustgevende ordening.  

 

Wanneer: donderdag 8 februari, inloop 13.30 uur, einde ca. 16.00 uur.   

Waar: Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan, afd. Huurwoningen, 1e ingang (bij de 

aanleunwoningen). De zaal is op de 2e etage.  

De bijdrage voor deze middag is € 3,-- voor de koffie/thee. 

 

Te bereiken met bus 80, Prins Bernhardlaan en bus 2, Vincent van Goghlaan. 

Komt u met de auto, dan kunt u parkeren in de straten rondom het Reinaldahuis. 

 

Meldt u tijdig aan bij Ruud Divendal, telefoon 06-531 60 436 of mail  ruud.divendal@planet.nl .  

 

Belastinghulp Collectief Seniorenclub Haarlem 

 

 

DINSDAG 13 FEBRUARI - PATHE 50PLUS BIOS 

Op dinsdag 13 februari draait THE GLASS CASTLE, gebaseerd op de memoires van schrijfster 

Jeanette Wallis, gespeeld door Brie Larson.  

In The Glass Castle zien we Jeanette opgroeien in een unieke familie met een kunstenares als 

moeder (Naomi Watts) en haar excentrieke vader (Woody Harrelson), die zijn kinderen een 

fantasiewereld belooft ter afleiding van hun armoede.  
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Samen met haar broer en zussen leeft Jeanette een bewogen nomadenbestaan. Uiteindelijk weten 

ze zich een voor een te onttrekken aan hun overheersende ouders en vinden ze hun eigen weg. 

Beïnvloed door haar dysfunctionele en alcoholische vader besluit Jeanette met een vurige 

vastberadenheid om succesvol te worden op haar eigen manier. 

 

Vanaf 13.00 uur ontmoeten we elkaar beneden in de foyer bij de versnaperingen. Na afloop van de 

film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in De Beren om na te praten. De 

Beren ligt aan het Hortusplein 3 om de hoek bij de bioscoop.  Aanmelden is niet noodzakelijk. 

 

Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43). Ticketprijs € 7,50 inclusief koffie of thee en iets lekkers, 

aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling.  

 

 

WOENSDAG 14 EN 28 FEBRUARI - JEU DE BOULES 

 

Al staat er windkracht 10 en regent het pijpenstelen, in het  Boulodrome van PUK brandt de 

kachel!   

Daar wordt je hartelijk ontvangen door de speelgroep van de Seniorenclub Haarlem waarin 

je je snel thuis zult voelen en die deze speelmiddag tot een gezellige ontmoeting maken. 

Kom daarom eens kijken en speel direct mee.  

 

We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine. U vindt het Boulodrome 

schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds.  

Het navigatieadres  voor auto of taxi is Vlietweg 2.  

 

Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het 

gebruik van bruikleen boules.  

 

We spelen op de woensdagmiddag om de veertien dagen. Voor de komende maanden zijn 

de volgende data gepland: 14 en 28 februari, 14 en 28 maart. 

 

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  e-mail ruud.divendal@planet.nl. 
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MUSEUMGROEP 

 

Op donderdag 25 januari hebben de deelnemers aan het museumbezoek afscheid genomen van 

Ineke Nijssen. Met een leuke attentie werd Ineke bedankt voor haar jarenlange inzet, om de 

museumbezoekers van onze club mooie tentoonstellingen te laten zien in de diverse musea. 

Ineke, ook namens het Stichtingsbestuur heel hartelijk bedankt voor je jarenlange betrokkenheid. 

We hopen je echter nog vaak te zien bij onze activiteiten. 

Paula Blom 

  

Door de toezegging van Julie bestaat de organisatie van de museumgroep weer uit 3 personen. 

Hierbij stelt Julie zich voor: 

 

Mijn naam is Julie Lindeman. In de oorlog geboren samen met tweelingbroer Ben. Dat werd voor 

mijn ouders: Juliana en Bernard. Heel veel reacties voor mijn ouders en dat in oorlogstijd. 

Geboren en getogen in Bloemendaal. Ik heb jarenlang in het Beraad Ouderen Bonden gezeten om 

de belangen van ouderen in Bloemendaal te behartigen. Sinds enkele jaren is dat opgegaan in 

Welzijn Bloemendaal en WMO. 

Toen Marius Meesters mij vroeg of ik Ineke Nijssen wilde opvolgen heb ik daar even over na 

moeten denken, maar uiteindelijk besloten iets voor Senioren Club Haarlem te doen. Ik hoop dat 

wij met elkaar leuke museumtrips zullen organiseren. 

Julie Lindeman  

 

 

DONDERDAG 22 FEBRUARI - MUSEUMBEZOEK 

Frans Hals Museum Haarlem 

De kunst van het lachen - Humor in de Gouden Eeuw. 

 

Zelden zijn er meer humoristische schilderijen 

gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. 

Ondeugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s 

en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie 

dienstmeiden en lustige dames – ze figureren in 

groten getale in topstukken uit de Gouden Eeuw.  

 

De tentoonstelling De kunst van het lachen - Humor in de Gouden Eeuw, biedt voor het eerst een 

overzicht van humor in de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. 
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Frans Hals wordt vaak ‘de meester van de lach’ genoemd. Als geen andere schilder uit de Gouden 

Eeuw wist hij in zijn portretten een levendigheid aan te brengen waardoor het lijkt alsof zijn modellen 

zomaar vanuit het verleden naar het nu kunnen stappen. Meer nog, Hals durfde als een van de 

weinigen in de zeventiende eeuw – vaak volkse – figuren met een gulle lach te schilderen, met de 

tanden bloot. In zijn genreschilderijen namen vrolijkheid en scherts een  

prominente plaats in. Kunstenaars uit de Gouden Eeuw hebben humor veelvuldig gebruikt in hun 

werk. De humor die in de werken besloten ligt moet voor tijdgenoten gemakkelijk herkenbaar zijn 

geweest. Nu – eeuwen later – zijn de beeldgrappen uit de Gouden Eeuw soms lastig te ontrafelen. 

Met name in de afgelopen twintig jaar is hier veel nieuw onderzoek naar gedaan, en beginnen we 

zicht te krijgen op de volle breedte en diepte van de zeventiende-eeuwse humor. 

 

Het museum leent schilderijen uit binnen- en buitenland voor deze prachtige tentoonstelling. Er zijn 

hoge kosten verbonden aan het transport en de verzekeringen voor deze unieke werken.  

Toegangsprijs inclusief audiotour museumjaarkaarthouders: € 5,--. Zonder museumjaarkaart 

bedraagt het entreegeld € 20,--.     

(De toegangskosten zijn inclusief een toeslag van € 5,-- bovenop de reguliere entreeprijs die het 

museum vraagt om een tentoonstelling van een dergelijke omvang en kwaliteit de organiseren.) Het 

entreebewijs geeft de bezoeker ook toegang tot de tentoonstelling A Global Table in het Frans Hals 

Museum én tot De Hallen. 

  

Tijd van samenkomst: 11:00 uur voor het museum. Adres: Groot Heiligland 62, Haarlem.  

Aanmelden kan per e-mail: julie.lindeman@telfort.nl of telefonisch tussen 17:00-19:00 uur op 

telefoonnummer 023-5762330. 

 

 

Vooraankondiging 

DONDERDAG 8 MAART - HAARLEM IN NOSTALGISCHE PLAATJES 

De Stichting Historisch Schoten verzorgt op 8 maart 14.00-16.00 uur een middag over de 

geschiedenis van Haarlem en hoe de stad is uitgebreid, met aandacht voor Schoten, Haarlem Noord, 

maar ook Schalkwijk. 

Het verhaal wordt veelvuldig geïllustreerd met beelden. Interessant voor Haarlemse Muggen en 

nieuwkomers in de stad. 

De bijeenkomst wordt gehouden in het Reinaldahuis. Voor koffie/thee wordt een eigen bijdrage van € 

3,- gevraagd. 

Meer gegevens in de nieuwsbrief van maart. 

Aanmelden bij Liohra Meesters via de mail liohrameester@gmail.com of 023-7514428. 
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DINSDAG 10 APRIL - BUSTOCHT 

 

Het is weer mogelijk om een interessant dagje uit te gaan. Dit gaan we doen met OSKAM 

REIZEN. De hele reis staat in het teken van onze grote schilder Van Gogh. 

Na een mooie tocht komen we aan bij restaurant Le Souris (De Glimlach) in Nuenen. Die 

glimlach heeft vast te maken met het heerlijke appelgebak en de twee kopjes koffie/ thee die 

we daar krijgen.  

 

Over Van Gogh wordt veel gesproken. 

Dus lopen we na de koffie naar het  

Van Gogh / VINCENTRE museum in 

Nuenen dat op loopafstand ligt. Daar 

krijgen we informatie over het leven van 

deze wereldberoemde schilder van de 

gidsen die op iedere etage op ons staan te wachten.  

Na deze rondleidingen weten we veel meer over Van Gogh en de tijd dat hij in de buurt van 

Nuenen verbleef. Het museumbezoek duurt ca. 1 uur. Daarna voert een gids ons met de bus 

langs de diverse locaties die betrekking hebben op Van Gogh. 

 

De uitgebreide broodjeslunch met soep en kroket 

gebruiken we in restaurant De Opwettense Watermolen, 

Dit is een van de molens, welke door Van Gogh is 

geschilderd. 

 

Na de lunch vertrekken we naar het plaatsje Haps. In het landhuis De Aalshof aldaar worden 

we ontvangen door gastvrouw Connie. Van haar krijgen we uitleg over de diverse 

kippenrassen en wordt eindelijk de vraag beantwoord: wat was er eerder, de kip of het ei? 

We krijgen een proever'ei'tje van verschillende soorten advocaat, koffie/ thee met een  

eigengemaakte crème brûlée in een eitje geserveerd. Bij de koffie een kokoskoekje van ei 

gemaakt. Uiteraard is er nog gelegenheid om haar mooie tuin te bekijken of iets te kopen in 

het winkeltje (eieren, advocaat, jams, koeken, etc.). 

 

Vervolgens terug naar Haarlem, waar u tegen 18.45 uur zult terugkeren. 

 

De prijs voor deze dag bedraagt € 59,-- per persoon. De fooi voor de chauffeur is daarbij 

inbegrepen.  
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Aanmelden:  

ALLEEN OP ZATERDAG 17 FEBRUARI  tel. 023-5311553 van 8.00-14.00 uur. 

Bij aanmelding opgeven waar u wilt opstappen: 

      Haarlem Julianapark bij de bushalte of Schalkwijk voor de Chinees, bushalte Andalusië.  

      Op beide opstapplaatsen zal er een gastvrouw aanwezig zijn. 

 

Het bedrag dient NA TELEFONISCHE AANMELDING overgemaakt te worden op  

rekeningnummer: NL15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom-Breeuwer, o.v.v. uw naam  

(waar u zich mee aanmeldt) en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. 

U bent aangemeld als het bedrag op bovengenoemde rekening staat.  

Voor een bustocht is het aantal deelnemers altijd beperkt. Daarom hebben donateurs die 2018 

hebben voldaan voorrang. Introducés resp. gasten zijn welkom maar betalen € 5,--meer. In 

totaal kunnen er 48 personen deelnemen, rollators kunnen worden meegenomen. 

 

MAANDAG OM 11.00 UUR KOFFIEOCHTEND 

Koffie (of thee) drinken bij Tante Sientje op maandagochtend, druk bezocht en 

gezellig. De gastvrouw is Anja Vooren. 

Locatie: Julianapark 14. U kunt parkeren met een invalidenparkeerkaart en er is 

voldoende parkeerplaats bij AH aan het Soendaplein.  

Tante Sientje is ook bereikbaar met bus 3, 73 en 75. U stapt uit bij de halte Julianapark. 

WOENSDAG OM 10.30 UUR KOFFIEOCHTEND 

Iedere woensdag gezellig koffie of thee drinken in de serre van Café De Gooth. Er 

is altijd een gastheer of gastvrouw  aanwezig om u 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. 

 

COMPUTERCURSUS 

Het is weer mogelijk om een computercursus Windows 10 te volgen, op een dinsdag- of 

donderdagochtend van 9.30-12.00 uur. 

Tijdens de eerste les zal het boek worden besproken, dat u kunt gebruiken om thuis te oefenen. 

Deze les wordt gegeven door een ervaren vrijwilliger, op de laptops die aanwezig zijn. 

Donateurs van de Seniorenclub kunnen informatie krijgen over deze cursus bij  

Paula Blom-Breeuwer, mail: paulabreeuwer@gmail.com of telefoon 06-120 57 118. 

Heeft u interesse, dan graag reageren vóór 18 februari a.s.                                                            
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ALVAST VOOR IN DE AGENDA 

17 februari bellen voor de bustocht naar Nuenen 

  6 maart en 17 april eetgroep 

10 april bustocht naar Nuenen  

12 april informatie middag NVVE 

  6 september bustocht naar Middelburg 

14 december  Kerstlunch 

 

DONATEURS ZIJN DE RUGGENGRAAT VAN ONZE SENIORENCLUB! 

2017 is het startjaar waarin iedereen welkom was, maar vanaf 1 januari 2018 dient men donateur 

te zijn om aan de activiteiten deel te kunnen nemen. De donatierichtlijn van 2017 was € 25,– per 

jaar (meer mag altijd). Voor 2018 blijft € 25,– per jaar het minimum. Bij een activiteit met een 

beperkt aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan, gaan donateurs voor. Indien er 

plaats is voor een partner of introducé betaalt deze meestal een kleine toeslag. Dat geldt niet voor 

koffiedrinken en samen naar de film gaan, omdat daar als regel geen plaatsbeperking zal zijn. 

Ons rekeningnummer (IBAN) is: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten 

Haarlem. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:  

Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 

E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023-526850. 
 
 

 
Het februarinummer verschijnt 25 februari. 

Kopij uiterlijk 18 februari naar de redactie: 

mail Gerda Tesselaar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl 

met cc naar paulabreeuwer@gmail.com  
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