
De fietsgroep gaat kijken of er twee keer per maand gefietst kan gaan worden.
We denken dan aan de 2e en 4e vrijdag van de maand, te beginnen in april.
We beginnen vrijdag 29 maart en voor april wordt het dan 12 en 26 april.
 
Start om 10.00 uur vanaf de Grote Markt bij de fontein en rond 16.00 uur terug.
Slecht weer..... dan gaan we niet.

Graag even aanmelden: Nico 06-484 06 036, e-mail ncgeluk@gmail.com
                                                                    Erik  06-137 33 531 e-mail erikvanderleij@nutz.nl 

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.
 
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. 

Vanaf donderdagavond 2 mei gaan we 20 weken lang, onder begeleiding
van een wandeltrainer, elke week een uur (start 19.00 uur) wandelen,
samen met medewerkers van het Spaarne Gasthuis, Dock en de diverse
fysiopraktijken.
Het uiteindelijke doel is om in de week van 25 t/m 27 september 2019
gezamenlijk de slotweek van de Nationale Diabetes Challenge te
lopen, deze week wordt er op 4 verschillende dagen gewandeld. De
laatste dag (zaterdag 28 september) komen alle teams van Nederland
bijeen in Den Haag. 

Wie: inwoners met chronische aandoening zoals diabetes 1 of 2, prediabeten, COPD,CVRM,DM
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Kosten: € 1,50 per wandeling, € 5,- voor de finale dag). Vol=Vol.
Meer informatie: www.nationalediabeteschallenge.nl
Wilt u meedoen? Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Lucia Grooff: Lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023-5260302 
of:
Kom naar de gratis informatieavond diabetes en bewegen en schrijf je gelijk in:
maandag 8 april, Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn1, 2034 SB Haarlem, aanvang 19:30 uur.

Op dinsdag 9 april draait The Old Man and the Gun. 
Het is een  Amerikaanse misdaadkomedie uit 2018, geschreven en
geregisseerd door David Lowery. De film is gebaseerd op het gelijknamige
krantenartikel uit 2003 van David Grann en het waargebeurde verhaal over
het leven van de misdadiger Forrest Tucker, een bankrover van in de zeventig.
De hoofdrollen worden vertolkt door Robert Redford, Casey Affleck, Danny
Glover, Tika Sumpter, Tom Waitsen, Sissy Spacek. 

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 café 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. 

De Jeu de Boules activiteit begon op 16-09-2011. We sturen dus op ons 8e
levensjaar aan. We gaan dit vieren met een gezellig diner voor alle deelnemers. Heb
je ideeën dan houden we ons aanbevolen! Het succes zit in het sportieve plezier
en de gezellige sfeer die de deelnemers ervaren. Men komt voor het spel maar ook
voor de  gesprekken die  er in de pauze en na afloop gevoerd worden. Maar er
moet natuurlijk ook gespeeld worden...! 

Kortom, al met al is het goed toeven in dit gezelschap. Daarnaast hebben we met
PUK een fantastische accommodatie waar we nu nog lekker binnen kunnen spelen en straks buiten in
het zonnetje onze boules kunnen werpen. En we gaan de hele zomer door! 
Kom eens kijken op zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop, je kunt dus meedoen wanneer het jou
uitkomt.  
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. 
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. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

Deze dagtocht gaan we maken met OskamReizen, naar een van de mooiste
plekjes van ons land, het Nationaal Park de Weerribben.

Via Lelystad, waar we bij Hajé restaurant Natuurpark de koffie met gebak
gebruiken.
Daarna via een mooie route naar de Weerribben. 
Bij Hotel-Restaurant de Kluft krijgen we een diner aangeboden, daarna maken
we met een mooie boot met veel glas een rondvaart door het gebied van de
Weerribben, inclusief koffie of thee.

dinsdag 9 april - Pathé 50plus bios

woensdag 10 en 24 april - jeu de boules

donderdag 11 april - bustocht
Maandag 11 maart kon er worden gebeld om aan te melden voor de busreis. Er was iemand die het
telefoonnummer van Corrie op herhalen had gezet, waardoor de lijn geregeld bezet was.
Bij opname was er niemand aan de lijn en bij pogingen dit telefoonnummer te bellen, moest een
voicemail worden ingesproken. Rond 12.00 uur was het probleem over.

De bustocht
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Daarna is het weer tijd om met de bus richting Haarlem te gaan. Om ongeveer 18.30 uur komen we
aan bij de opstapplaats.

Vertrek: 08.15 uur Julianapark bij de bushalte hoek Pijnboomstraat, gastvrouw Anja Vooren
tel. 06-533 03 131.
Vertrek: 08.30 uur Schalkwijk voor de Chinees, bij bushalte Andalusië, gastvrouw Paula Blom
tel. 06-120 57 118.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Paula Blom-Breeuwer,
mail: paulabreeuwer@gmail.com, of tel. 06-120 57 118. 

De lente begint.... en wij gaan eten bij De Bokkesteeg,
Hoofdstraat 204, 2071 EN Santpoort-Noord.
We krijgen een tweegangen keuzemenu met voor- en hoofdgerecht en dit
kost € 26,-. Er wordt gekookt door de Meierij.
De inloop is vanaf 17.30 uur.
U kunt met bus 385 naar IJmuiden, uitstappen halte Hagelingerweg 67,
Santpoort-Noord.

Hebben jullie zin, bel ons dan op: tel. 06-53303131.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren
Activiteitenclub Haarlem.

Het Westfries Museum in Hoorn exposeert van 10 februari 2019 tot en
met 9 juni “Indisch Palet”.
Op deze tentoonstelling zijn zo’n veertig werken te zien van
toonaangevende kunstenaars die zich hebben laten inspireren door de
natuur, cultuur en mensen in de Indonesische archipel. De werken zijn ter
beschikking gesteld door kunstverzamelaars Rob Colauto en zijn vrouw
Yvonne van Peperstraten. Hun collectie Indische kunst wordt algemeen
beschouwd als een van de grootste en meest gevarieerde van Nederland.

In “Indisch Palet” is werk te zien van vijftien tot twintig verschillende kunstenaars, voornamelijk uit de
eerste helft van de twintigste eeuw. Daaronder zeven topstukken van de schilder Isaac Israëls en
werken van Pieter Ouburg, Dolf Breetvelt, Rudolf Bonnet, Willem Hofker en Johannes ten Klooster.

dinsdag 16 april - eetclub

woensdag 17 april - stadswandeling
We bezoeken de Bijbelse tuin in Hoofddorp. Na koffie of thee worden we rondgeleid langs de
beelden in de tuin.

Een stukje uit de brochure:
"Eva, Christoffel, Franciscus, Job
of Ruth. U kunt ze ontmoeten
in de tuin achter de H.
Johannes de Doperkerk. Zo is
er meer dat uitnodigt tot een
wandeling vol bomen en
planten uit de Bijbel: vijgen-
boom, olijfboom, treurwilg en
eik."

Kosten € 4,-- per persoon,
rondleiding plus koffie of thee.
 

We ontmoeten elkaar in de centrale hal van station Haarlem bij de kaartautomaat om 9.45 uur en
nemen bus 340 van 9.55 uur naar Hoofddorp.
Opgeven vóór 6 april (omdat dan bekend moet zijn of er een tweede rondleider nodig is) per e-mail
bij stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Robby 023-5276336.

donderdag 25 april - museumgroep
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Wij verzamelen op 25 april in de centrale hal van station Haarlem om 09.20 uur en gaan dan via
Sloterdijk naar Hoorn. Vertrek 9.31 uur uit Haarlem, 9.44 uur in Sloterdijk en vertrek naar Hoorn
om 9.55 uur. Vanaf het station Hoorn lopen we naar de Roode Steen. 

Eerst even koffie drinken bij Restaurant Ridderikhoff, daarna naar de overkant naar het Westfries
Museum. Met de Museumkaart gratis entree. Rond half 2 kunnen we de lunch gebruiken bij de
Ridderikhoff in de Wintertuin.

Opgeven kan bij fludding@live.nl of telefonisch na 18.00 uur 06-158 33 788.

dinsdag 2 april   14.00 uur   € 7,50   verteltheater                            
'De Val' en 'De Bekentenis'
Piet Paree vertelt twee prachtige muzikale verhalen, begeleid door harpiste
Yolanthe Cornelisse. Beide verhalen gaan over liefde, schuld, verlangen en
keuzes maken.

Ontroerend en grappig verhaal met in de hoofdrol Oscar winnares Maggie
Smith, en Alex Jennings.
Miss Shepherd is een excentrieke, dakloze, oude dame. Ze woont in een
aftands bestelbusje en op zoek naar een goede plek om te staan, parkeert ze
doodleuk in een van de chicste straten van Londen. De buurtbewoners zijn

Verhalenhuis in april

dinsdag 9 april   19.30 uur   € 5,00   filosofie café
Over de Mattheüs van Bach
Er lijkt geen populairder klassiek muziekstuk te zijn dat mensen -kerkelijk of niet, atheïst, agnost of
Jezusfreak- raakt en verbindt.  Waar zit dat in? Hoe werkt dat? Met luistervoorbeelden en
bespiegelingen proberen we 'onze vingers en oren' achter de Mattheüspassie te krijgen. 
Inleiding: Wessel Westerveld.

vrijdag 12 april   19.30 uur   € 5,00   film
Mary Magdalene (2018, 120 minuten, Nederlands ondertiteld)
In de week voor Pasen worden de laatste maanden van Jezus (Joaquin Phoenix) gezien door de ogen
van Maria Magdalena (Rooney Mara), die probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij
voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve
familie aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van
Nazareth. Ze voelt zich al snel op haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt een belangrijke
rol binnen de groep tijdens een reis die naar Jeruzalem leidt. Inleiding: ds. René v.d. Rijst.

donderdag 18 april   12 uur   € 5,00   lunch
Verhalen(huis) lunch over uitvaartwensen
In samenwerking met Buuv wordt iedere derde donderdag van de maand van 12-14 uur gezellig
samen geluncht. Er is iedere maand weer een andere  activiteit.
Deze donderdag: 'Als ik later dood ben…' door Yvon Thewessen, een boekje over wensen voor de
uitvaart en een mooi naslagwerk voor de familie met ruimte voor verhalen.

zaterdag 20 april   19.30 uur   € 8,00
An Other Mattheüs Passion
Na jaren van grote 'An Other Passion' musicalprojecten deze keer een klassieke variant, in
samenwerking met de Immanuelkerk, jongeren van het Clavis Ensemble en 100 deelnemers. Muzikale
leiding dirigent Niels Kuijers. Verder doen mee: Clavis Ensemble o.l.v. Joretta Witvliet, Janneke Stoute-
sopraan, Daan van der Schaft-countertenor, Jouke Wymenga-bas, Jeroen Koopman-orgel.

donderdag 25 april   19.30 uur   € 5,00   film
The lady in the van  (2015, 100 minuten, Nederlands ondertiteld 

mailto:fludding@live.nl


“not amused” met Miss Shepherd: ze is onbeleefd en stinkt. Bovendien ligt
het onder haar busje vol met oude rommel en vuilniszakken. Als het busje
vanwege nieuwe parkeerregels niet langer in de straat mag staan, biedt een
van de bewoners, de schrijver Alan Bennett, haar aan drie maanden op zijn
oprit te staan…

dinsdag 30 april   14.00 en 20.00 uur   € 10,00   toneel
Lotte en Anne Frank
Na 6 seizoenen volle zalen is nog 2 keer het aangrijpende stuk 'Lotte' van Fred Rosenhart  te zien.
Lotte is de vrouw van Fritz Pfeffer, die een belangrijke rol speelde in het Achterhuis en Annes leven. 
Maar wie was hij nu werkelijk? Fritz was de grote liefde van Lotte, ofwel Charlotte Pfeffer-Kaletta. Zij
wist niet waar Fritz ondergedoken zat en na de oorlog ontdekte zij pas hoe hij werkelijk was: Anne
Frank schilderde hem heel anders in haar dagboek, dan hoe Lotte hem beleefde. Was Dussel, de
bijnaam van Fritz Pfeffer, wel een sikkeneurige, kleinzielige en irritante man?
Na afloop is er gelegenheid om Eveline en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

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.
Nog een reden om te gaan: hij is er weer (vanaf april), de rommelmarkt! Voor of na de koffie kunt u
gezellig struinen over deze markt voor de deur van de Gooth! Wie weet zien we u later nog in het
programma 'Tussen Kunst en Kitsch' met uw aankoop.

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.

Inmiddels hebben velen de aangifte Inkomstenbelasting 2018 al ingevuld en
ingestuurd. Nog niet gedaan? 

Als u hulp wilt meldt u zich dan bij uw invulhulp van vorig jaar. 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij ondergetekende.
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker! 
 

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.
Nooit wat ingevuld maar wel veel kosten gehad in 2018, die u buiten het beruchte Eigen Risico
zelf heeft betaald, dan is er kans dat u wat terug kunt krijgen aan Inkomstenbelasting, maar ook
recht heeft op een hogere Huur- en/of Zorgtoeslag.
Vraag het, want vanzelf gebeurt er niets!

 
Het onafhankelijke Belastinghulp Collectief zorgt er voor dat de cliënten van vorig jaar geholpen
worden.  Dat geldt zeker voor de donateurs van de Seniorenclub Haarlem. 
Mocht u vergeten zijn wie u vorig heeft geholpen, dan belt u met 

Bij voorkeur reserveren via: www.verhalenhuis.nl
Als dat niet mogelijk is, kunt u ook reserveren via de Verhalenhuistelefoon: 06-24 75 76 28
Adres: Verhalenhuis Haarlem, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord

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.
2e Paasdag is Vandesande ook open.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.

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

aangifte Inkomstenbelasting 2018
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Ruud Divendal tel. 06-53160436  e-mail : ruud.divendal@planet.nl

Het meinummer verschijnt 25 april.
Kopij uiterlijk 18 april naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

mail: nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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