
Jeu de Boules - daar vliegen soms de vonken af !

Noteer vast dat we de hele zomer doorgaan! Dan spelen we lekker buiten
in het zonnetje.

In maart spelen we echter binnen in een verwarmde hal. Kom eens kijken
op zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop en zo kun je af en toe eens
een balletje gooien.  
Het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie/thee gratis, krijg
je de ballen in bruikleen (indien nodig) en een prettig gezelschap dat je binnen korte tijd leert hoe
het spel gespeeld wordt.

Lesje 1: 
Belangrijk is de “boule” losjes in de hand te houden.
De boule wordt door de vingers circa voor de helft omsloten. Niet knijpen in
de boule.
De duim treedt enkel begeleidend op en oefent geen druk uit op de boule. Bij
voorkeur de duim laten rusten op het tweede kootje van de wijsvinger. De

vingers zijn nagenoeg gesloten doch mogen ook iets van elkaar zijn. De rest leert u spelenderwijs
 
Kom eens kijken en speel mee. We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine van PUK schuin
achter het Spaarne Gasthuis Noord, navigatieadres Vlietweg 2. Informatie bij Ruud Divendal
tel. 06-531 60 436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Eens helemaal wat anders. Een workshop linedancing in Dansstudio de Vos
geleid door Lilian van Bilderbeek.
Let op: we beginnen een half uur vroeger: 13:30 - 15:30 uur.

Een leuke speelse manier om samen in beweging te zijn op muziek, zonder dat u
een danspartner of enige danservaring nodig heeft.
Dus trek uw dansschoenen (gladde zolen) aan en kom deze nieuwe ervaring met
ons delen.

Kosten: € 4,-- voor de workshop en koffie/thee.
Lokatie: Dansstudio de Vos, Zijlweg 49, 2013 DC Haarlem. Te bereiken met bus 8 of 81 uitstappen
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halte Ruychaverstraat of parkeren in parkeergarage Raaks.
Aanmelden voor 1 maart bij Karin Faase, secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of 023-526 08 50.

Maar er is ook de mogelijkheid om te biljarten - keezen - darten en
sjoelen. Alleen voor deelname aan het klaverjassen betaald u € 2,50 vanwege
de prijsjes die eraan verbonden zijn, de andere spellen zijn gratis. 

Vooral het keezen krijgt steeds meer enthousiaste deelnemers vanuit de
Seniorenclub.
Het is een soort mens-erger-je-niet gecombineerd met het kaartspel 'pesten'. 

Bij de 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 op voldoende deelnemers is om zelf wat
vrienden/vriendinnen mee te nemen!  De inloop is om 13.00 uur en omstreeks 13.30 uur
beginnen we te spelen. Aanmelden is niet nodig. Gewoon binnenlopen.
Nadere informatie bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Op dinsdag 12 maart draait A casa tutti bene, een heerlijke film waarin
Italiaanse eigenaardigheden onder de zon samenkomen. 

Een gezellige familiereünie ontaardt in een chaotisch samenzijn als de
familieleden noodgedwongen twee dagen en nachten met elkaar moeten
doorbrengen.
Albo en Pietro vieren met hun talrijke familie hun 50-jarig huwelijk op het
zonovergoten eiland Ischia. Als de boot vanwege sterke wind niet meer uitvaart
moet de grote familie noodgedwongen twee dagen en nachten met elkaar
doorbrengen en komt alle oud zeer en spanningen naar boven. 
 

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

Vanavond gaan wij eten bij Pizzeria Venezia, Verwulft 7,
2011 GJ Haarlem. Een 3-gangen menu met een kopje koffie of thee
(v/h huis) voor € 28,50.
De inloop is vanaf 17.30 uur.

Pizzeria Venezia is te bereiken met bus 2, 3, 73 en 300 - uitstappen bij
halte Centrum/Verwulft.

Hebben jullie zin, bel ons dan op tel. 06-533 031 31 (Anja/Johan Vooren).
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteiten Haarlem.

We gaan vandaag wandelen in Voorburg. Neem € 5,-- mee voor de gids, plus een
zonnig humeur voor als het koud is!
Verzamelen in de centrale stationshal om 9.10 uur, de trein vertrekt om 9.25 uur.

zondag 10 maart - spellenmiddag
Op zondag 10 maart bent u welkom in de kantine van PUK in Haarlem-Noord om mee te doen
met diverse spellen waaronder klaverjassen.

dinsdag 12 maart - Pathé 50plus bios

dinsdag 19 maart - eetclub

woensdag 20 maart - stadswandeling
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Opgeven beslist vóór 6 maart (omdat dan bekend moet zijn of er een 2e gids nodig is)
per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby, tel. 527 63 36 (tussen 17 en 18 uur).
 

De fietsgroep begint langzaamaan warm te draaien. Iedere laatste vrijdag van de
maand gaan we weer fietsen.
Nico en Erik zijn al bezig een mooie route voor te bereiden. We willen
proberen vrijdag 29 maart de eerste tocht te maken. Slecht weer ….. dan gaan
we niet en proberen we het 27 april.
 
Start om 10.00 uur vanaf de Grote Markt bij de fontein en rond 16.00 uur
weer terug.
Graag even aanmelden als je mee gaat. Bel Nico 06-484 60 636 of Erik 06-137 33 531.
 

Het Gilde in Haarlem verzorgt op donderdag 4 april van 14.00-16.00 uur
een middag over De Hout en omgeving. De presentatie zal gaan over
de monumenten in De Hout (Zocher-monument, bankje van Maarschalk,
bankje van Philip Loots), de geschiedenis, de oorlogen, het hofje van
Heythuisen, en het Provinciehuis. Zelfs voor Haarlemse muggen valt er veel
te leren.

Lokatie: Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan, afd. Huurwoningen, 1e ingang (bij de
aanleunwoningen). De zaal is op de 2e etage.
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.  

donderdag 28 maart - museumbezoek

Het Zaans Museum neemt u op boeiende en veelal interactieve wijze mee naar
wereldberoemde hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Het Holland van de
molens, industrieën, groene houten huizen en Nederlandse iconen als Albert Heijn, Honig en
Verkade. Van de eerste molens tot de nieuwste fabrieken. Laat u verrassen door de nostalgie van
producten en reclames van weleer. Bovendien beschikt het museum over zeer interessante
collecties, die Zaanse verhalen onthullen over de bewoners, hun leven en werken, de vele
innovaties en het industrieel erfgoed. 
Het Zaans Museum verzamelt objecten uit en over de Zaanstreek van de 17de eeuw tot vandaag
de dag. In de collectie bevinden zich ruim 32.000 voorwerpen. Daarnaast kunt u de collectie
‘Claude Monet in de Zaanstreek’ bewonderen. 
Het is mogelijk om ook een bezoekje aan de naastgelegen Zaanse Schans te brengen. 

Verzamelen: 9.30 uur Haarlem Station (centrale hal).
Vertrek Haarlem - Amsterdam-CS: 9.40 uur vanaf spoor 3.
We lopen dan naar de bushalte IJzijde en nemen daar bus 391 naar het Zaans Museum. 
We lunchen in Restaurant de Kraay. 

Aanmelden graag per e-mail: julie.lindeman@telfort.nl.

vrijdag 29 maart - fietsgroep

donderdag 4 april - presentatie over De Hout en omgeving
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De bijdrage voor deze middag is € 3,-- voor de koffie/thee.
Vóór 29 maart aanmelden bij Liohra Meesters via de mail liohrameesters@gmail.com of
telefonisch 023-751 44 28. 

Eerst naar Lelystad waar we bij Hajé restaurant Natuurpark worden
ontvangen. Daar beginnen we met twee kopjes koffie en gebak. Dan op
weg, via een mooie route, naar de Weerribben in Ossenzijl. Bij Hotel-
Restaurant De Kluft krijgen we een schnitzel-diner met een uitgebreid
groente- en saladebuffet met als afsluiting een dessert. Dan maken we, in
een mooie boot met veel glas, een rondvaart in Nationaal Park de
Weerribben, inclusief koffie of thee. 

U bent rond 18.30 uur weer bij de opstapplaats in Haarlem.

Extra informatie:
De Weeribben was een veengebied, waar men zo’n driehonderd jaar
geleden met turfwinning is begonnen. Het veen werd uit trekgaten (de
weeren) omhooggehaald en op de lange smalle akkers (de ribben) te
drogen gelegd. Zo ontstond er een landschap van smalle stroken land
en water. Om de overgebleven veenlandschappen in stand te houden,
is actief beheer nodig. Een rietland dat niet gemaaid wordt, wordt
uiteindelijk een wilgenbos. Om te voorkomen dat open water
dichtgroeit, wordt er jaarlijks gemaaid en riet gesneden en eens in de
zoveel tijd de toplaag afgegraven: afplaggen heet dat. Alleen zo kan dit
gevarieerde veenlandschap worden behouden. 
Elk seizoen heeft hier zijn eigen charme. In de lente zorgen de vogels voor een drukte van
jewelste. Het was dit gebied waar de otter in 2002 opnieuw werd uitgezet, nadat het dier vanaf
1988 werd beschouwd als uitgestorven in Nederland. Inmiddels is het aantal otters toegenomen
en leven er naar schatting 200 dieren in Nederland waarvan ongeveer de helft in Noordwest
Overijssel. Een otter kan wel tot 15 kilo wegen en bijna een meter lang worden. Er is grote kans
dat we er een zien.
 

donderdag 11 april 2019 - bustocht Weerribben
We gaan deze dag op pad met Oskam Reizen voor een bijzondere tocht naar de Weerribben,
met een schnitzel-diner tussen de middag.

AANMELDEN:  alleen op maandag 11 maart a.s. op tel. 023-538 56 43.
Tussen 8.00 en 14.00 uur zal Corrie de Ruiter de telefoon opnemen en uw aanmelding
registreren: telefoonnummer, gewenste opstapplaats en het hulpmiddel dat u eventueel wilt
meenemen.
In totaal kunnen er 48 personen deelnemen, rollators kunnen worden meegenomen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 54,50 incl. de fooi voor de chauffeur. 
Bij aanmelding aangeven waar u wilt opstappen: Haarlem Julianapark bij de bushalte, of in
Schalkwijk voor de Chinees, bij bushalte Andalusië. Op beide opstapplaatsen zal er een gastvrouw
aanwezig zijn.
Het bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekeningnummer
NL15 INGB 0758 3790 21  t.n.v. P. Blom-Breeuwer, o.v.v. uw naam (waar u mee aangemeld bent).
U bent aangemeld als het bedrag op de bovengenoemde rekening staat, op volgorde van
binnenkomst.

In de nieuwsbrief van april komen de juiste vertrektijden.

Verhalenhuis in maart
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zondag 3 maart  15.30 uur  € 5,00  Muziek
Songs that Matter - Leigh Belle (support Annelies Kole - harp)
Leigh Belle, ook bekend onder de naam Susan Jane, brengt in de muzikale Verhalenhuisserie ‘Songs
that Matter’ een reeks songs die zijn ontstaan vanuit improvisatie. Gevoelige liedjes, heldere én
filosofische teksten, prachtige stem. In het voorprogramma speelt harpiste Annelies Kole een
aantal nieuwe stukken.

dinsdag 5 maart  14.00 uur  € 4,--/€ 6,50  Film
Oh happy day
Hannah is een verveelde huisvrouw in een rustig Deens plaatsje waar de idylle van weleer plaats
heeft gemaakt voor kleinburgerlijkheid en racisme. Omdat haar door zijn werk geobsedeerde
echtgenoot weinig thuis is en haar zoon al bijna volwassen is, besluit Hannah te gaan zingen in het
vreselijk saaie plaatselijke kerkkoor. Wanneer Jackson, de zwarte leadzanger en predikant van een
Amerikaans gospelkoor per toeval in het dorp terechtkomt, wordt hij overgehaald om met het
koor te repeteren en te voorzien van een hoognodige dosis inspiratie.

vrijdag 8 maart  19.30 uur  € 4,--/€ 6,50  Film
On body and soul (Winnaar Gouden Beer 2017). 
In een slachthuis in Boedapest is de introverte Mária nog maar net als de nieuwe
kwaliteitscontroleur aan de slag gegaan, als het geroddel onder haar collega’s al begint. Ze luncht
altijd alleen in stilte, neemt haar werk extreem serieus en houdt zich aan de regels. De enige die
toenadering zoekt is haar baas Endre. Ondanks de gesloten karakters van beiden leren ze elkaar
steeds beter kennen en ontdekken ze per toeval ’s nachts hetzelfde te dromen. Hun relatie en de
manier waarop ze in het leven staan verandert, als ze overdag hun dromen samen na beginnen te
spelen. 

vrijdag 15 maart  19.30 uur  €6,--/€7,50/€9,--  Film    
A Mindful Choice (Bewust Haarlem film - NIEUW TOEGEVOEGD)
Bewust Haarlem en Verhalenhuis Haarlem organiseren samen een serie zinvolle films met
interessante sprekers op vrijdagavond.
Wat hebben de gevangenen en hun bewakers uit een zwaarbeveiligde gevangenis in Mexico, een
Engelse kankerpatiënt en Cubaanse topballerina’s in 'A Mindful Choice' met elkaar gemeen?
Ieder van hen ervaart rust door meditatie, hoe onzeker hun omstandigheden ook zijn. Deze
documentaire van twee moderne Ishaya-monniken uit Nieuw-Zeeland is een krachtige en
ontroerende katalysator voor verandering.
Twee Nederlandse Ishaya-monniken zullen de film inleiden. Na afloop doen ze een korte oefening
om jezelf een voorproefje te geven van de innerlijke rust die de mensen in de film ervaren.
Daarna is er volop ruimte voor vragen en een gesprek. 

zaterdag 16 maart  20.00 uur  € 30,--  Opera    
Operaster Nelly Miricioiu & Friends
Stichting La Voix Haarlem presenteert: ‘Nelly Miricioiu and Friends’ in de grote zaal. Operaster
Nelly Miricioiu zingt dan in een eenmalig concert samen met diverse gastzangers, en ook worden
verhalen verteld over haar carrière door vrienden die haar vanaf haar debuut in Nederland
hebben gevolgd.
Nelly Miricioiu, sopraan - Hanna-Liisa Kirchin, mezzo-sopraan - Michelle Mallinger, sopraan -
Elenora Hu, sopraan - Hans Schellevis, piano - Gilbert den Broeder, piano.

dinsdag 19 maart  19.30 uur  € gratis  Filosofie    
Filosofie café: over de gedachten van Joke Hermsen
Romanschrijfster en filosofe Joke Hermsen (die overigens zelf niet aanwezig zal zijn op deze
avond) stelt in haar succesvolle essays ‘Stil de tijd’ en ‘Melancholie van de onrust’ vragen over tijd,
melancholie, liefde en kunst. Het lijkt wel of we steeds minder tijd hebben, zo gevuld is ons leven.
Maar zou het zo kunnen zijn dat we weer meer tijd krijgen als we langzamer zouden gaan leven?
En is het misschien goed, als je je af en toe verveelt of je tijd verprutst? Moeten we altijd maar
zinvol met onze tijd omgaan, of mag je je agenda ook best vergeten?



Bus 2 stopt in de Velserstraat, ongeveer 5 minuten lopen, en de auto kunt u
vrij parkeren in de omliggende straten, uitgezonderd voor de winkels.
_______________________________________________________

Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken in de serre van Café
De Gooth. Er is altijd een gastheer aanwezig om u te ontvangen.
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
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.
________________________________________________________________________

Het onafhankelijke Belastinghulp Collectief zorgt er voor dat de cliënten van
vorig jaar geholpen worden.  Mocht u voor de ANBO vorig jaar bedankt
hebben en nu lid zijn van de Seniorenclub is dat geen probleem. 
Mocht u vergeten zijn wie u vorig jaar heeft geholpen, dan belt u met Ruud
Divendal tel. 06-531 60 436, e-mail : ruud.divendal@planet.nl.
 

donderdag 19 maart  12.00 uur  € 5,--  Overdag    
Verhalen(huis)lunch viert Wereldverteldag
Jaarlijks tijdens 'Wereldverteldag (World Storytelling Day)' worden wereldwijd door
verhalenvertellers in alle mogelijke talen en op iedere denkbare plaats verhalen verteld. Thema
van dit jaar is: Mythes, legendes en heldendichten. De datum is niet toevallig gekozen. Het is het
begin van de lente en de herfst in respectievelijk het noordelijke en zuidelijke deel van de
wereld. De hele wereld is op dezelfde dag met verhalen bezig, vertellend en luisterend.
 

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
Iedere maandag van 11.00 tot 12.00 uur koffiedrinken, met het gebruikelijke kleine advocaatje, bij
Café Restaurant Vandesande.
Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te ontvangen.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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

aangifte Inkomstenbelasting 2018
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! 
Velen hebben inmiddels de uitnodiging van de Belastingdienst in huis gekregen om aangifte
Inkomstenbelasting 2018 te doen. Voor hulp bij deze aangifte kunt u weer gebruik maken van
dezelfde invulhulp die u vorig jaar geholpen heeft.
- U dient zichzelf  telefonisch of per mail bij hem/haar te melden voor een afspraak.
- Zoals u gewend bent komen wij bij u thuis, de kosten bedragen € 6,-- per aangifte/persoon. 
 

maak kennis met de Compaan (een seniorentablet)
In Haarlem loopt een project in samenwerking met de Gemeente waar 150 senioren een
Compaan (speciaal ontwikkelde seniorentablet) voor een halfjaar kosteloos mogen uitproberen.
Men is druk bezig met de werving van deze senioren en daarom willen we ook de lezers van de
Nieuwsbrief vragen of dit niet iets voor hen is?

Maak kennis met de Compaan; de tablet speciaal ontwikkeld voor ouderen. Simpel in gebruik en
prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is niet nodig, iedereen kan met de Compaan
overweg. De Compaan is dé tablet voor senioren om met familie en vrienden te communiceren.
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De nieuwe beweeggroep voor rokers (van alle leeftijden) gaat samen met
een fysiotherapeut een uur in het Reinaldapark bewegen. Daarna drinken we iets
en praten we elke keer over een ander thema dat helpt om fit te worden.

Wat:      15 keer, iedere maandagochtend
Start:     maandag 18 maart 2019
Tijd:       9.00 - 10.30 uur
Kosten:  € 30,-;  voor HaarlemPashouders gratis
Waar:     start bij Tennisclub Reinaldapark (Pannenkoekenhuis)

Voor aanmelding en informatie kunt u bellen met Lucia Grooff van SportSupport, 023-5260302,
e-mail lgrooff@sportsupport.nl.

Kom naar de gratis informatieavond bij de fysio in het Reinaldahuis op woensdag 13
maart 2019 van 19.30-20.30 uur. Om 19.00 uur staat de koffie klaar!

Foto’s en video’s delen, berichten sturen, afspraken maken, een spelletje spelen, internetten,
beeldbellen en zelfs een kerkdienst van uw eigen vertrouwde kerk volgen vanuit uw luie stoel.
Allemaal binnen een veilige en besloten omgeving.

Na de uitprobeer periode kunt u de Compaan eventueel kopen of weer teruggeven. 
Meer informatie en opgeven voor deze actie bij Hans Riemens tel. 06-533 69 321. 
 

SportSupport - rokers in beweging

De Nieuwsbrief van april verschijnt 25 maart.
Kopij uiterlijk 18 maart naar de redactie: 

Gerda Tesselaar en (tijdelijk) Ria Smit

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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