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Nieuwsbrief april 
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13 april  fietsclub 

18 april stadswandeling  
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maandag en woensdag 
koffieochtend 

van de voorzitter 
belastinghulp 
Nieuwsbrief op papier? 

donateurs 

 

dinsdag 3 april - Pathé 50plus bios 

LOVING VINCENT draait op dinsdag 3 april. Alsof Pathé heeft geweten 
dat de Seniorenclub Haarlem een week later een busreisje naar Nuenen 
heeft gepland. 
Loving Vincent is een uniek project over het leven en de mysterieuze dood 
van Vincent van Gogh: de eerste compleet geschilderde speelfilm ter 
wereld. 
Net wanneer Vincent succesvol begint te worden pleegt hij zelfmoord. Was 
het vanwege zijn geestelijke gezondheid of problemen met zijn broer? Was 
het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor zijn werk? Of 
was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon van Van 
Gogh's postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincent's 
dood te ontrafelen. 

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. 

 
 

zondag 8 april - klaverjassen en andere spellen 

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

op de 2e zondag vanwege Pasen!) in de kantine van PUK in HaarlemNoord 

terecht voor het klaverjassen, maar ook voor andere spellen zoals KEEZEN, 
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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 10 april - bustocht 

Dinsdag 10 april de OSKAM  bustocht naar Nuenen en Haps. 

Vertrek 8.15 uur vanaf bushalte hoek Pijnboomstraat / 
Julianapark. Gastvrouw Anja Vooren, tel. 06-53303131. 

Vertrek 8.30 uur vanaf bushalte winkelcentrum Schalkwijk, 
Europaweg halte Andalusië (Chinees rest.). Gastvrouw Paula 
Blom, tel. 06-12057118. 

Het is altijd lastig om precies te vermelden hoe laat we terug zijn, maar we denken om 
ongeveer 18.45 uur. Indien u een mobiele telefoon heeft, neem deze altijd gebruiksklaar mee. 
De fooi voor de chauffeur is al bij de prijs inbegrepen. 

Deze bustocht is vol, iedereen die zich heeft aangemeld en betaald heeft kan mee! Wanneer 

u onverhoopt, tot 7 dagen voor de tocht, niet mee kunt gaan en wij de plek niet kunnen 

opvullen, zijn wij afhankelijk van wat OSKAM aan ons doorberekend.  

 

dinsdag 10 april - Verhalenhuis Haarlem 

 

Verhalenhuis Haarlem programmeert maandelijks in samenwerking met KennemerHart en  

Seniorenclub Haarlem op dinsdagmiddagen een gevarieerd programma voor senioren in Noord. 
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De aangrijpende film Sonny Boy wordt op 10 april op het 4 meter filmscherm 
vertoond.  
Als Waldemar Nods in de jaren twintig van Suriname naar Nederland 
emigreert, wordt hij allesbehalve hartelijk ontvangen. Als hij na een maand 
het huis van zijn halfbroer moet verlaten vindt hij een kamer bij de moderne 
en vrijdenkende Rika van der Lans. Ze heeft vier kinderen maar woont apart 
van haar zwaar gelovige man. De blanke Rika krijgt een affaire met de 
zeventien jaar jongere, zwarte Waldemar en ze wordt zwanger. Ondanks alles 
kiezen ze voor elkaar in een tijd waarin niemand daar begrip voor heeft. Als 

de Tweede  
Wereldoorlog uitbreekt steken de twee hun nek uit door in hun pension  

plaats te bieden aan onderduikende joden. Wat ze inmiddels wel geleerd hebben, wordt opnieuw 
bewaarheid: elke daad heeft zijn consequenties. 

Verhalenhuis Haarlem, Van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem-N, tel. 023-5252116. 
De zaal is goed toegankelijk voor mindervaliden. 

Dinsdag 10 april, 14.00 uur (geschatte eindtijd 16.30 uur). 

Verhalenhuis is open vanaf 13.30 uur voor een drankje en een praatje. 
Toegang: € 4,-, drankjes: € 1,50 
Filmduur: 130 minuten, er is een pauze. 

Reserveren bij voorkeur via: www.verhalenhuishaarlem.nl, maar kan ook via 
mail: info@verhalenhuishaarlem.nl of telefonisch bij Eveline Masetti: 06-
10571560. 

Voor in de agenda: 

Dinsdag 1 mei 14.30 en 20 uur: Theatergroep J.J. Cremer – Een eigen melodietje 

Etty Hillesum is naast Corry ten Boom en Anne Frank een schrijfster die bekend werd door haar 

gedachten en ervaringen op te schrijven in de 2e Wereldoorlog. Letterlievende Vereniging  J.J. 

Cremer heeft een indringend theaterstuk gemaakt over haar leven en werk: "Een eigen melodietje". 

Dinsdag 1 mei, 14.30 en 20.00 uur 

Toegang € 7,50, drankjes € 1,50  

Reserveren bij voorkeur via: www.verhalenhuishaarlem.nl, maar kan ook via mail: 

info@verhalenhuishaarlem.nl of telefonisch bij Eveline Masetti: 06-10571560.  

 

woensdag 11 en 25 april - jeu de boules 

Bij PUK in Haarlem Noord kunnen de donateurs van de 
Seniorenclub Haarlem het hele jaar door jeu de boules spelen. Er 
zijn 40 buitenbanen en 20 binnenbanen en een ruime kantine. Kom 
eens langs en proef van de gezellige sfeer voor, tijdens en na het 
spelen. We verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine waarna 
de teams worden samengesteld. 
U vindt PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en 
tegenover de McDonalds. 
Het navigatieadres is Vlietweg 2. 

Jeu de Boules spelen gaat in de zomer door! Bij ons is er geen vakantiestop. 

We spelen dan lekker buiten in het zonnetje. 

In de pauze zitten we op het terras waar na afloop ook wat genuttigd kan worden. Kom 
woensdagmiddag om de 14 dagen eens kijken. Het is vrije inloop. 
Het kost € 5,-- per middag en daarvoor krijgt u een kop koffie of thee, krijg u de “boules” in 

bruikleen (indien nodig) en een prettig gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe het spel 

gespeeld wordt.  
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woensdag 11 april - eetclub 

Op woensdag 11 april gaan wij eten bij Jeu de Boulesclub 
PUK. Het wordt een lentemenu en kost € 18,50 inclusief € 1,-- 
toeslag en fooi. 
U wordt verwacht om 17.00 uur.  PUK is bereikbaar tot het 
Delftplein met bus 2, 3 of 73. 
Gaarne opgeven vóór 7 april bij Anja Vooren, tel. 
0653303131. 

Het bedrag onder vermelding van uw naam overmaken op  

IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren 
Activiteiten Haarlem. 

 

Voor in de agenda: 
Zondag 6 mei gaan wij brunchen bij Hotel v.d. Valk, Toekanweg 2, Haarlem. 

U wordt verwacht om 12.00 uur en het eindigt om 15.00 uur. 

De prijs bedraagt € 28,50 inclusief alle drankjes en fooi. 

Het restaurant is bereikbaar met bus 3, 73 of 300 of met de auto, u kunt gratis parkeren. 

Gaarne opgeven vóór 2 mei bij Anja Vooren, tel. 06-53303131. 

Het bedrag onder vermelding van uw naam overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. 

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.  

 

donderdag 12 april - informatiemiddag 

Twee eerdere bijeenkomsten over keuzes rond het zelfgekozen levenseinde werden heel goed 
bezocht. Daarom is besloten een verdiepingsbijeenkomst te organiseren. Mevrouw Jannie 
Willemsen van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) zal dit keer 
de nadruk leggen op de volgende onderwerpen: 

• Hoe zit het met euthanasie voor mensen met beginnende en verder gevorderde dementie 

• Wat kan/moet ik doen wil ik na mijn diagnose dementie de kans zo groot mogelijk maken dat 
ik op tijd geholpen word door mijn/een arts 

• Coöperatie Laatste Wil is in het nieuws met middel X: wat kan ik daarmee. Vooral dit laatste 
onderwerp is niet eerder ter sprake gekomen en is nog onbekend terrein voor velen. 

De euthanasiepraktijk in Nederland is zorgvuldig en internationaal erkend doordat er strikte 
toetsing is, voor- en achteraf. In de 15 jaar dat de euthanasiewet bestaat is er tot nu toe nog nooit 
één arts vervolgd. 

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

Locatie: zaaltje van de Immanuelkerk in de Van Egmondstraat 5 2024XL Haarlem Noord. 
Te bereiken met bus 3 halte Spaarnhovenstraat. 
Aanvang: 14 uur, einde: 16 uur. 

Vóór 8 April aanmelden bij Liohra Meesters via de mail liohrameesters@gmail.com of 

telefonisch 023-7514428. 
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vrijdag 13 april - fietsclub 

Verlangt u ook zo naar de lente? Heerlijk buiten lopen of fietsen. 
Nico Geluk vertelde mij over de fietsclub. 

“We hebben mooie  tochten gemaakt: o.a. naar de bollen, de 
Zaanse Schans enz. 
De laatste tijd bestaat de groep uit zes tot acht personen. Meestal 
vrouwen en af en toe een man. Wat meer mannen zou leuk zijn. 
We fietsen ongeveer veertig kilometer. Sommige deelnemers op 
gewone fietsen en anderen met ondersteuning. Ik rijd meestal 
voorop, maar ga soms naar achteren om te  

kijken of er geen achterblijvers zijn. Ik voel me toch verantwoordelijk. Er kan altijd wat 
gebeuren. 

We fietsen elke vier weken. Van april tot oktober, afhankelijk van het weer. Ik zet de tochten  
uit. We verzamelen op vrijdag om 10 uur op de Grote Markt. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. 

We nemen ons eigen broodje mee. 

Het is heel gezellig, samen fietsen en kletsen  bij de koffie. Een mooie gelegenheid om 
voorstellen te doen voor de volgende fietstocht.” 

Aan het einde van zijn verhaal zei Nico nog eens uitdrukkelijk dat iedereen van harte welkom is, 

maar men moet wel in staat zijn om veertig kilometer te fietsen. 13 april staat als eerste de 

bollentocht op het programma, dat is traditie. Aanmelden is niet nodig, maar een telefoontje naar 

Nico vindt hij wel prettig, 06-48406036. Ria Smit. 
 

woensdag 18 april - stadswandeling 

Aan de rand van Heiloo middenin een prachtig park met bomen, 
beelden en waterpartijen ligt het Landgoed Nijenburg, onze 
bestemming van vandaag. 

Het landgoed  bestaat al sinds omstreeks 1700 en was grotendeels in 
het bezit van twee families die er veel aan gedaan hebben om het in 
goede staat te houden. Sinds 2004 wordt het beheerd door de 
vereniging Hendrick de Keyser. 
Het huis is nu gedeeltelijk bewoond maar de stijlkamers, de oude  

keuken en het fraaie poppenhuis met een uniek miniatuur stoffenwinkeltje zijn absoluut een 
bezichtiging waard. 

De bijdrage voor de gids is € 7.50 p.p. Hierbij is inbegrepen koffie/thee geserveerd in de oude 
historische keuken. Graag gepast betalen en liefst zo groot mogelijk. 
We ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem om 9:15 uur en nemen de trein van 9:31 uur. 

Aanmelden bij robbywouter@hetnet.nl of telefonisch 023-5276336.  

 

donderdag 26 april - museumbezoek 

We gaan naar het Singermuseum in Laren. 

Daar is een gevarieerde tentoonstelling van schilderijen uit de van Vlissingen Art Foundation. 
Er zijn prachtige werken te zien van Monet, van Dongen, Degas, Picasso en vele anderen. 
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Deze grote collectie is in 45 jaar door het echtpaar 
Fentener van Vlissingen verzameld en zij hebben dit 
beschouwd als hun reis door de kunst. 
Vandaar de titel: Impressionism and beyond. A 
wonderful Journey.   

In de tuinzalen is een interessante 
tentoonstelling te zien van 
Lodewijk Schelfhout die beschouwd  
wordt als de eerste Nederlandse 

kubist. Zeker niet overslaan; gaan bekijken! 

Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 18, ook bij de volgende 
museumbezoeken. 
Met een te groot gezelschap is het heel moeilijk om het overzicht te houden. Uiteraard kunnen 
daarvan wel eens afwijkingen nodig of mogelijk zijn. 

Toegang, inclusief audiotour: met MK is er een toeslag van € 3,-- en zónder MK € 15,--. 

We zien elkaar om 9.30 uur in de stationshal en nemen de intercity van 9.40 uur naar 
Amsterdam. 

Opgeven per mail bij Marius Meesters mariusmeesters@versatel.nl  of tel. 023-7514428.  

 

koffieochtenden 

Maandag om 11 uur koffie Woensdag om 10.30  
(of thee) drinken bij Tante uur gezellig koffie of thee 
Sientje, druk bezocht en drinken in de serre van  
gezellig.Café De Gooth.  

De gastvrouw is Anja Vooren.Er is altijd een 
gastheer of  

gastvrouw aanwezig om u    

 Locatie: Julianapark 14. te ontvangen. 

 U kunt parkeren met een  Locatie: Botermarkt 19, Haarlem. 

invaliden-parkeerkaart 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. 

Tante Sientje is 2e Paasdag gesloten! 

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. 
Elke woensdag vanaf 11 uur is er op de 

Botermarkt weer een snuffelmarkt. 

Tijdens de koffieochtenden is de Nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw/heer ernaar.  

 

van de voorzitter 

Ik wil u gaan vertellen over onze eerste martkdag met Seniorenclub Haarlem. 

Vrijdag 16 maart werd in het Winkelcentrum Schalkwijk door de Gemeente Haarlem de markt 
"Thuis in de Toekomst 2018" voor wonen-welzijn-zorg georganiseerd. 
De markt werd geopend met muziek op het Woonplein en een korte toespraak door wethouder 
Jur Botter.  Hij was erg blij met de grote opkomst van alle organisaties en wenste de bezoekers 
een fijne kennismaking met alle informatie. 

Er waren 74 kramen met deelnemende organisaties en daar konden de bezoekers kennismaken 
met o.a. de organisatie Dock die op allerlei lokaties activiteiten voor senioren organiseert, de drie 
Woningbouwcorporaties over bijv. levensloopbestendige woningen, de Rabobank over 
financieringen voor senioren, het Rode Kruis met hun activiteiten, een workshop met sociaal 
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wijkteams, de WMO met voorlichters over o.a. huishoudelijke ondersteuning, hulporganisaties 
zoals het zorgen voor maatjes, stand met informatie over mantelzorgers, workshops over wonen. 

Wij stonden daar ook met een kraam, leuk opgefleurd met een 
bos bloemen, een schaal met chocolade paaseitjes en onze mooie 
folders met duidelijk uitleg over waar wij als actieve 
Seniorenclub Haarlem voor staan. 
Het bestuur (Ruud, Paula en ik) hadden de eer om ons vandaag 
voor het eerst te presenteren aan iedereen die graag meer wilde 
weten, omdat de term Seniorenclub Haarlem hen aansprak. Wij 
hebben heel veel mensen verteld waar onze actieve club van en 
voor senioren voor staat. Het grote aanbod, de gezelligheid en de 

laagdrempeligheid. 
Ik denk dat wij toch weer een aantal senioren enthousiast hebben kunnen maken. Zij gaan op 
onze website kijken naar het aanbod van activiteiten en hopelijk zullen zij zich aanmelden om 
voortaan de Nieuwsbrief over de mail te kunnen ontvangen. 

Het doel voor ons als bestuur was ook om alle andere organisaties te vertellen dat wij er zijn en 
waar wij voor staan. Onze naamsbekendheid is belangrijk in het Sociaal Domein. De sociale 
seniorenorganisaties kunnen elkaar versterken en informeren in het belang van alle senioren in 
Haarlem. 
De gehele organisatie was in handen van de Gemeente Haarlem en was prima verzorgd. Het was 
een levendige dag. Goed bezocht en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Met vriendelijke groet, Hans Riemens, voorzitter    

 

belastinghulp 

Maak het makkelijker maar onderneem wel actie! 

Zoals eerder werd medegedeeld kunt u weer hulp krijgen bij het 
invullen van uw aangifte Inkomstenbelasting 2017. Daarbij wordt 
ook gekeken naar eventuele Zorg- en Huurtoeslag. Voor die hulp 
kunt u een beroep doen op dezelfde persoon die u vorig jaar 
geholpen heeft. U meldt zich telefonisch of per mail bij hem/haar 
voor een afspraak. 
Doe dat zo snel mogelijk en wacht niet af! 

De ANBO en KBO/PCOB besloten gescheiden verder te gaan met deze dienstverlening. Leden 
van de KBO/PCOB adviseren wij contact op te nemen met hun bond voor hulp. 
Voor leden en ex-leden van de ANBO en/of donateurs van de Seniorenclub Haarlem verandert er 
dit jaar niets. U betaalt ook nu weer een kleine vergoeding aan de hulp, € 6,-- per aangifte en 
max. € 12,-- per adres. 
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 . 

 

Nieuwsbrief op papier? 

Nee, de Nieuwsbrief blijft een  digitale uitgave. Het merendeel 
van onze donateurs kan er goed mee uit de voeten via hun 
computer of tablet. 
Maar voor de donateurs zonder deze apparaten gaan we op 
beperkte schaal en tegen kostprijs een papieren versie 
aanbieden. Dat gebeurt in zwart/wit en op dubbelzijdig A4 
formaat papier. Abonneren is nodig zodat we het juiste aantal 
kunnen printen. 
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Wilt u hem per post ontvangen? U ontvangt hem dan twee dagen nadat hij per e-mail is 

verzonden. Dit is kostbaar vanwege de portokosten. 
De prijs van een jaarabonnement (12x) bedraagt € 30,--. Stapt u tussentijds in dan betaalt u de 
nog komende uitgaven in dat jaar. Opgeven en betalen via het secretariaat. 

Komt u regelmatig koffiedrinken of jeu de boulen? Dan kunt u hem ook daar afhalen. Zo’n 
afhaal abonnement kost  € 9,60 per jaar en dat geeft u eveneens op bij ons secretariaat. De 
vertraging t.o.v. het e-mail exemplaar bedraagt dan 2-5 dagen.  

 

donateurs 

In 2018 alle deelnemers donateur! 

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. 

 

 
Kopij uiterlijk 18 april naar de redactie: mail Gerda Tesselaar 

nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl met cc naar 
paulabreeuwer@gmail.com 

 

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 

All rights reserved 
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