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Nieuwsbrief maart 
2018 

In deze Nieuwsbrief: 
28 februari, 13 en 28 maart Jeu de Boules 

  4 maart           klaverjassen en andere spellen 

  6 maart           eetclub 

  6 en 16 maart  Gemeente Haarlem 

  8 maart           Haarlem in nostalgische plaatjes 

13 maart           Pathé 50plus bios 

21 maart           stadswandeling 

29 maart           museumbezoek + bedankje Ineke Nijssen 

10 april             bustocht Nuenen 

12 april             informatiemiddag 

13 april             fietsgroep + fietsmaatje gezocht 

computercursus  

belastinghulp  

koffieochtenden  

donateurs 

woensdag 28 februari, dinsdag 13 en woensdag 28 maart 

- Jeu de Boules - 
 

Let op: dinsdag 13 maart i.p.v. woensdag 

Petanque Union Kennemerland (PUK)- Jeu de Boulesvereniging (PUK) 

Twee titels voor dezelfde gezellige sport die iedereen kan beoefenen. Bij PUK 

in Haarlem Noord kunnen we het hele jaar door jeu de boules spelen in het 

grote “boulodrome” met 40 buitenbanen, 20 binnenbanen en een gezellige 

kantine. De PUK werd opgericht op 18 februari 1978 en bestond deze maand 

dus 40 jaar. De vereniging behoort hiermede tot één van de oudste Petanque 

verenigingen in Nederland. 

Het bestuur en spelersgroep van de Seniorenclub Haarlem feliciteren 

de PUK van harte met deze mijlpaal. Spelen bij de PUK ervaren wij 

als een bijzondere ervaring. 

Wij  hopen nog vele jaren bij de PUK te gast te zijn. Kom daarom 

eens langs en proef van de gezellige sfeer voor, tijdens en na het 

spelen. We verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine. 

U vindt 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. 

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436, e-mail:  ruud.divendal@planet.nl . 
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Zondag 4 maart – 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 of SJOELEN. Voor 

deelname aan het klaverjassen betaalt u € 2,50.  

Het klaverjassen trekt de meeste deelnemers, maar ook het andere 

kaartspel KEEZEN  wordt steeds meer gespeeld. Keezen is een 

OudHollands 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 met 

spelen. 

Aanmelden is niet nodig, gewoon binnenlopen. 

Eventuele informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436. 

 

dinsdag 6 maart - eetclub 

 

Beste eetclub vrienden. 

Op dinsdag 6 maart a.s. gaan wij eten bij restaurant De Beren, 

Hortusplein 3 in Haarlem, naast Pathé en de Jopenkerk. Op het 

menu staat onbeperkt saté eten. De prijs is € 12,50, dit is inclusief 

de toeslag van € 1,00 voor fooi en organisatiekosten. 

U wordt verwacht tussen 17.30 en 18.00 uur. 

Het restaurant is bereikbaar met de bussen 2, 3, 73 en 300, halte Verwulft. 

Het max. aantal personen is 25, dus snel opgeven bij Anja Vooren, tel 06-533 03 

131. LET OP: andere bankrekening! Het bedrag van €12,50 graag overmaken op 

IBAN NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.  

 

dinsdag 6 maart en vrijdag 16 maart 

 
  6 maart  Informatiebijeenkomst Gemeente Haarlem 

16 maart  Markt "Thuis in de toekomst 2018" 

Verdere informatie hierover ontvangt u in de -aansluitende- 2e Nieuwsbrief. 
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donderdag 8 maart - Haarlem in nostalgische plaatjes 
 

 

De Stichting Historisch Schoten verzorgt 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. 

Wanneer: donderdag 8 maart, 14.00 - 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.  

Vóór 2 maart aanmelden bij Liohra Meesters via de mail liohrameesters@gmail.com of 023- 

7514428 

dinsdag 13 maart - Pathé 50plus bios 
 

 

Op dinsdag 13 maart draait HAMPSTEAD.   

De Amerikaanse weduwe Emily Walters woont aan de rand van 

Hampstead Heath, een groot park in Londen. Na de dood van haar 

man lukt het maar niet om haar leven op te pakken, ondanks de hulp 

van haar zoon Philip. Haar leven krijgt 

echter een verrassende wending wanneer ze Donald ontmoet die 

in het park woont. Terwijl ze hem helpt met zijn strijd tegen de 

projectontwikkelaars die hem het park uit willen werken, maakt 

haar verdriet langzaam plaats voor liefde. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en 

laat op charmante en grappige wijze zien dat liefde kan ontstaan op de meest onverwachte 

plekken. 

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

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. 

Na afloop van de film gaan we met degenen die dat gezellig vinden iets drinken in café de 

Raecks (op het hoekje van de Raaks en de Zijlvest), om na te praten. 

ATTENTIE: 

- De locatie voor een drankje na is veranderd. 

- I.v.m. de busreis naar Nuenen op 10 april gaan we op dinsdag 3 april naar 'Loving Vincent'.  
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woensdag 21 maart - stadswandeling 

 

Op de eerste lentedag van het jaar, woensdag 21 maart, laten we de 

stad links liggen en gaan we ons laten informeren over de 

wetenswaardigheden van het terrein “Meer en Berg”. 

In het duingebied op de grens van Bloemendaal en Santpoort 

is de laatste jaren heel wat veranderd. Meer dan 150 jaar heeft het 

Provinciaal Ziekenhuis daar een prominente plaats ingenomen. 

Daarvoor in de plaats is nu een nieuw dorp verrezen, maar sommige gebouwen, zoals het kerkje 

aan de Brederodelaan, zijn behouden gebleven. Als er tijd over is gaan we nog langs de ruïne 

van Brederode*. 

We verzamelen in de hal van het station om 10.25 uur en nemen de trein van 10.37 uur. 

De kosten voor de gids zijn € 5,-- (graag gepast), er kunnen 20 mensen mee. 

Aanmelden per mail robbywouter@hetnet.nl of tel. 527 63 36 tussen 17.00 en 18.00 uur. 

*De ruïne is op die dag te bezoeken maar daarvoor moet entree worden betaald en dit bezoek is 

geen onderdeel van het programma.  

 

museumgroep - Ineke Nijssen 

 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de blijken van waardering, in de vorm van lieve kaartjes, 

mails en kadootjes, die ik heb gekregen nadat ik gestopt ben met het organiseren van de 

museumbezoeken. 

Het huidige organisatieteam weet vast weer hele leuke, leerzame en gezellige musea te vinden, 

bij welke bezoeken ik graag van de partij zal zijn. 

Groetjes en tot ziens! 

Ineke Nijssen  

 

donderdag 29 maart - museumbezoek 

 

Op 29 maart gaan we weer eens naar het Rijksmuseum. 

Er is daar een mooie expositie genaamd High Society: 

Internationale topkunst - van Cranach tot Velázquez en van 

Rembrandt tot Manet. 

Stralend middelpunt zijn Rembrandts Marten Soolmans en Oopjen 

Coppit. De spectaculaire huwelijksportretten worden op de 

tentoonstelling voor het eerst na restauratie aan het publiek 

getoond. Ruim 35 schilderijen zijn te zien,  afkomstig uit 

internationale musea en particuliere collecties uit o.a. Parijs, Londen, Florence, Wenen en Los 

Angeles.Verzamelen om 9.30 uur, met de trein naar Amsterdam. Koffiedrinken bij Loetje, 

daarna met tram 2 of 16 naar het Rijksmuseum. 

Na het museumbezoek kunnen diegenen die het gezellig vinden lunchen bij Small Talk, Van 

Baerlestraat 52, overkant Rijksmuseum. Sommigen willen misschien op eigen gelegenheid nog 

even in Amsterdam rondwandelen.  

Aanmelden bij Francis Ludding, e-mail fludding@live.nl of bel na 18.00 uur tel. 06-158 33 788. 
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dinsdag 10 april - bustocht Nuenen 
 

Heel snel is deze bustocht volgeboekt. In de Nieuwsbrief van april die eind maart verschijnt komt 

de informatie over de vertrektijden.  

 

donderdag 12 april – informatiemiddag 
Vooraankondiging 

 

Presentatie door Jannie Willemsen van de NVVE. 

Dit keer zal de nadruk liggen op de volgende onderwerpen: 

- Hoe zit het nu met euthanasie voor mensen met beginnende en verder gevorderde dementie.- 

Wat kan/moet ik doen wil ik na mijn diagnose dementie op tijd geholpen worden door mijn/een 

arts. 

- Coöperatie Laatste Wil in het nieuws met middel X: wat kan ik daarmee. 

Verdere gegevens in de Nieuwsbrief van april. 

Wanneer: donderdag 12 april van 14.00 - 16.00 uur. 

Waar: Immanuel kerk, Van Egmondstraat 5, Haarlem-Noord. 

De bijdrage voor deze middag bedraagt € 3,00 voor de koffie/thee met wat lekkers. 

Opgeven bij Liohra Meesters via de mail liohrameesters@gmail.com of  

telefonisch 023-7514428  

 

fietsmaatje gezocht 

 

We zijn met Nico op zoek naar een “ fietsmaatje” om samen de groep te begeleiden. 

Wie vindt het leuk om lekker te fietsen en met Nico de fietsgroep 

veilig door het verkeer te loodsen. Zeker tijdens oversteken is het 

van belang om een vaste fietser achter de groep te hebben. 

Wil u meer weten? Mail of bel Paula Blom-Breeuwer, 

paulabreeuwer@gmail.com of tel. 06-120 57 118. 

Alvast voor in de agenda:  vrijdag 13 april naar de bollenvelden. 

  

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 10 maart a.s.  
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belastinghulp 

 

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! 

Velen hebben een dezer dagen de uitnodiging van de  

Belastingdienst in huis gekregen om aangifte Inkomstenbelasting  

2017 te doen. Voor hulp bij deze aangifte kunt u in principe weer 

gebruik maken van dezelfde persoon die u vorig jaar geholpen 

heeft. U meldt zich telefonisch of per mail bij hem/haar voor een 

afspraak. 

In de organisatie van deze hulp door de drie landelijke  

ouderenbonden zijn wijzigingen opgetreden. De ANBO en KBO?PCOB gaan voortaan 

zelfstandig verder. Voor leden van die bonden verandert er dus niets. 

Vele ANBO leden waren het echter niet eens met de structuurwijziging van hun bond en 

bedankten. Emotie en teleurstelling zorgden voor verwarring . 

Ons Belastinghulp Collectief laat niemand in de kou staan en zorgt ervoor dat onze cliënten van 

vorig jaar ook dit jaar geholpen worden. 

Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436. e-mail: ruud.divendal@planet.nl . 

 

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. 
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donateurs 
 

In 2018 alle deelnemers donateur! 

Als penningmeester heb ik het de afgelopen maand heel druk gehad met het verwerken van alle 

donaties voor 2018. Iedereen die betaald heeft, hartelijk dank! 

Zoals we al vaker hebben vermeld, vragen we elke deelnemer aan onze activiteiten donateur te 

worden. Mocht u voor 2018 nog niet uw bijdrage hebben overgemaakt, dan verzoeken we u dat 

alsnog te doen. 

Let op, het donateurschap van minimaal € 25,00 is per persoon. Voor echtparen en stellen die 

beide aan activiteiten willen deelnemen, geldt dus het dubbele bedrag. 

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. 

Wilt u ook mee blijven doen aan onze activiteiten of kent u mensen die dat willen? U wordt al 

donateur vanaf € 25,00 per persoon per jaar. 

Maak uw gift over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten 

Haarlem. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij: 

Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. E-

mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 – 526 08 50. 

 
Het aprilnummer verschijnt 25 maart. 

Kopij uiterlijk 18 maart naar de redactie: mail Gerda Tesselaar 
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl met cc naar 

paulabreeuwer@gmail.com 

 

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten  

postadres: 

Seniorenclub Haarlem 

t.a.v. Karin Faase, secretaris 

J.W. Frisolaan 9a 
2051 HG Overveen secretaris@seniorenclubhaarlem.nl 

IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem  

 

Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl  


