
Reminder donderdag 10 februari: This is Holland in
Amsterdam.
Ook met deze activiteit kunnen nog een aantal personen mee.
We verzamelen om 9.25 uur in de hal van het station, de trein naar
Amsterdam vertrekt om 9.40 uur vanaf perron 3. Vanuit station Amsterdam-
Centraal varen we met de gratis pont het IJ over, daarna nog ongeveer 10
minuten lopen naar de locatie.
Om 10.15 uur starten we met koffie en gebak, om 11.00 uur start The
Experience, deze duurt tot 12.00 uur. Hierna kun je nog wat rondkijken op
eigen gelegenheid of de pont terug nemen en in Amsterdam lunchen.
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in memoriam Hennie Starre
belastinginvulhulp
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tekening Carel van Bruggen met gedicht

DIERBARE DONATEUR: GRAAG Z.S.M. BETALEN!

Al driemaal hebben we via de nieuwsbrief opgeroepen om de donatie voor 2022 te betalen. Veel
donateurs hebben dat ook al gedaan.
Helaas zijn er nog ruim 60 mensen die nog niet betaald hebben. Wil je dat alsnog doen? Dat scheelt
de penningmeester zestig telefoontjes!
 
Maak voor 15-02-2022  jouw donatie voor 2022 over. Hoe doe je dat?
Het donateurschap is minimaal € 25,00 per persoon en per kalenderjaar. Voor echtparen en stellen
die beide aan activiteiten willen deelnemen, geldt dus het dubbele bedrag. De mensen met een
abonnement op de papieren nieuwsbrief betalen € 10,00 extra.
Maak jouw bijdrage over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem onder vermelding van je naam en 'donatie 2022'.
 
Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 - 526 08 50. 
 
Wil je geen donateur meer zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand adres. Je
gegevens worden dan met ingang van het volgende kalenderjaar verwijderd.

ZONDAG 6 EN DONDERDAG 10 FEBRUARI, DONDERDAG 10 MAART
CULTUURGROEP

Reminder zondag 6 februari: Huis van Gijn in Dordrecht.
Wij gaan er van uit dat we zondag 6 februari naar Dordrecht kunnen gaan.
Er kunnen zich nog 3 personen aanmelden. 
De kosten van de rondleiding bedragen op dit moment € 7,75 per persoon, dit wordt ter plekke
afgerekend, liefst met een tikkie of gepast geld.
Zie voor nadere gegevens de nieuwsbrief van januari.
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Aanmelden het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch bij Ella Mandaat
023-891 31 94 of Joke Opdam 023-576 78 63. 

De kosten zijn € 20,00. Wil je, als je na het verschijnen van de nieuwsbrief je aanmeldt, het geld snel
overmaken op rekening NL 93 SNSB 094 645 71 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem
onder vermelding van 'cultuur' en je naam. 
Voor verdere gegevens zie de nieuwsbrief van januari.

Donderdag 10 maart: Kaas Experience op de Proefzolder in
Amsterdam.
Je krijgt hier een film te zien die je meeneemt in de wondere wereld van het
kaasambacht. Deskundige medewerkers vertellen over de hoed en de rand
van het kaasmaken met aansluitend een proeverij met vijf verschillende
soorten kwaliteitskazen met mosterd en kaasdip, onder het genot van twee
consumpties zoals wijn, bier of frisdrank.
Henri Willig zet zich al meer dan 40 jaar in om ambachtelijke kaas van hoogwaardige kwaliteit te
bereiden en heeft al verschillende prijzen gewonnen. De  kazen van Henri genieten dan ook
wereldwijde bekendheid.

We verzamelen om 13.00 uur in de hal van het station, de trein vertrekt om 13.17 uur vanaf perron
1 naar Amsterdam. Het is dan ongeveer 15 minuten lopen naar de Proefzolder in de
Reguliersbreestraat 24.

Aanmelden voor 3 maart, het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch bij
Ella Mandaat 023-891 31 94 of Joke Opdam 023-576 78 63.
De kosten zijn € 12,50, graag overmaken op rekening NL 93 SNSB 094 645 71 66 t.n.v. Stichting
Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur' en je naam. Deelname wordt pas
definitief als de betaling op de rekening staat.

Vrijdag 25 maart - De Veroordeling (die hebben we al gezien in de Schuur,
dus dan kiezen we iets anders.
Vrijdag 22 april - My Salinger Year
Vrijdag 27 Mei - Spencer
Vrijdag 24 Juni - Alles op tafel

Je kunt online je ticket boeken of aan de kassa betalen.
Als je van plan bent meerdere keren mee te gaan loont het een CinePlus drie sterren ticket te kopen,
waarover informatie in de vorige nieuwsbrief stond (3 kaartjes voor € 19.50).
Na afloop van de film kunnen we gezellig in de foyer of buurtcafé een drankje nuttigen en napraten.
 
Als je je hebt aangemeld voor de film-mailing hoef je niets te doen en krijg je automatisch  ongeveer
een week van tevoren een mailtje met informatie over de film die we gaan bekijken.
Als je je nog niet hebt aangemeld, maar wel belangstelling hebt om op de film-mailinglijst te staan,
stuur dan een mailtje naar film@seniorenclubhaarlem.nl (deze service is alleen bedoeld voor
donateurs van de Seniorenclub). Mocht je van de mailinglijst verwijderd willen worden, kan dat ook.
Laat het even weten via dit e-mailadres.
 
Met vragen kun je altijd mailen naar film@seniorenclubhaarlem.nl 
of bellen naar Ben van Es  023-535 58 25 of  Liohra Meesters 023-751 44 28.

Jeu de boules, een wintersport?
 
Het is niet direct je eerste gedachte als we het hebben over jeu de boules. Maar

DINSDAG 8 EN VRIJDAG 25 FEBRUARI - FILMGROEP

Onze vaste filmdagen zijn de 2e dinsdag en de 4e vrijdag van de maand.
Het programma voor de dinsdag en vrijdag in februari is nog niet bekend. Wel staan er een paar
mooie CinePlus films in Kinepolis in Schalkwijk op de agenda.

WOENSDAG 9 EN 23 FEBRUARI - JEU DE BOULES
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toch kunnen we dat wel zeggen. 
Want ook al vriest en sneeuwt het buiten, in de prachtige, goed verlichte hal van
het Boulodrome van PUK is het goed te doen, zelfs als de verwarming niet zou
branden. Gewoon goed warm aankleden, maar als regel is het er lekker warm.  
 
Uiteraard dwingt de corona, ook in milde vorm, tot voorzichtigheid. Het
mondkapje en de QR zal bij binnenkomst nodig zijn, maar tijdens het spelen volstaat het als je afstand
houdt. In de pauze en nazit kunnen we drankjes halen aan de bar. 
 
Je wordt er hartelijk ontvangen door een gezellige groep spelers en het team van PUK. Dit maakt de
speelmiddag tot een gezellige en vriendelijke ontmoeting. Kom eens kijken en speel direct mee. Zoals
altijd verzamelen we vanaf 13.30 uur in de kantine.
 
Je vindt het Boulodrome schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds.
Het navigatieadres 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.
De volgende data zijn gepland: 9 en 23 februari, 9 en 23 maart en 6 en 20 april.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  e-mail ruud.divendal@planet.nl

De vorige fietstochten konden helaas niet doorgaan wegens
overheidsmaatregelen. 
Hopelijk kunnen de komende tochten, 11 en 25 februari, weer
gereden worden.
De data in maart zijn: 11 en 25.

De ervaring leert ons, dat er vrijwel altijd mensen meerijden met
een elektrische fiets. Met een gewone fiets is meerijden ook
mogelijk, maar hou er rekening mee dat de snelheid op een vlakke
weg ongeveer 16 km/uur zal zijn.

Hieronder enige wetenswaardigheden voor de fietsers.
We hebben graag dat je van tevoren aangeeft of je meegaat. Dit hoeft niet, maar het voordeel
hiervan is dat, als het op het laatste moment niet door kan gaan, je afgebeld of geappt wordt.  
Kun je plotseling toch niet mee en je hebt je al opgegeven, bel dan af bij: Ronald Velden,                
tel. 06-383 38 224.
Neem altijd iets te eten en te drinken mee. Vergeet ook de regenkleding niet.
De fietstocht begint op de geplande vrijdagen (2e en 4e van de maand) om 10.00 uur vanaf de
Zonnevechter op de Grote Markt in Haarlem.
De bedoeling is om tussen 14.00 en 15.00 uur terug te zijn op het punt van vertrek. In de
wintertijd rijden we een uurtje korter.
Iedereen is zelf verantwoordelijk tijdens de fietstocht.
Voor afspraken om te rijden in een groep(je) zijn (tot 15 personen) geen bepaalde verkeersregels.
Houdt wel afstand tot de voorganger. 

Omdat er pas onlangs zekerheid kwam over versoepelingen hebben wij het
museumbezoek van 27 januari moeten verplaatsen naar donderdag 24
februari.

We gaan naar het Joods Historisch Museum, de Portugese
Synagoge en het Nationaal Holocaust Namenmonument in
Amsterdam.
We lunchen bij Eetcafé Blauwbrug aan het Waterlooplein.

Verzamelen in de stationshal om 9.35 uur, vertrektijd 9.55 uur.
Met tram 14 gaan we naar het museum.

Een vriendelijk verzoek aan eenieder die zich aangemeld heeft voor 27 januari dit te bevestigen.
Indien de nieuwe datum niet schikt, graag de annulering sturen naar
museum@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon melden bij Jacqueline van Laerhoven 06-38413745.

11 EN 25 FEBRUARI - FIETSGROEP

DONDERDAG 24 FEBRUARI - MUSEUMBEZOEK
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Na alle teleurstellingen van het afgelopen jaar is het tijd voor een
opkikkertje. Dat wordt de Lenteborrel. Gezellig samen zijn met een
drankje en een hapje - tijd om elkaar weer eens te spreken en te zien. Om
nieuwe leden welkom te heten en met oude bekenden verhalen uit te
wisselen.
Er is een leuke speelse verrassing aanwezig, maar daar vertellen we natuurlijk
niets over.

Ook bestaat de mogelijkheid meer te weten te komen over SportSupport, de services van de
bibliotheek, SeniorWeb en Stichting Nabestaandenzorg. Mensen van deze organisaties zijn die middag
aanwezig.
De middag is kosteloos. 

Wanneer: dinsdag 22 maart van 14.00 - 16.00 uur. Let op: zaal pas open om 13.45 uur
Waar:       Wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1, Schalkwijk
Bus:          lijn 73 halte Londenstraat, lijn 3 halte Braillelaan, lijn 300 halte Amerikaweg (winkelcentr.) 
Er is parkeerruimte in de wijk.
 
Aanmelden vóór 22 februari: 
Liefst per e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl o.v.v. 'Lenteborrel' en je naam of telefonisch op
maandag 21 februari 11.00 - 18.00 uur bij Liohra Meesters tel 06-836 65 834.

DINSDAG 22 MAART - LENTEBORREL

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

De wandelgroep is actief op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. Wij wandelen in Overveen op
vier verschillene locaties: Elswout, Koningshof, Middenduin en Koevlak.
Wil je ook een keer mee, neem dan contact op met Ben van Es, 06-134 37 272 (maandag) of Paula
Blom, 06-120 57 118 (dinsdag/donderdag).
De wandelclubs beginnen allemaal om 9.30 uur, we lopen ongeveer een uur en gaan daarna een kopje
koffie/thee drinken.
Er is een app-groep, zodat je nooit alleen staat te wachten.

MAANDAG EN WOENSDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandagochtend ben je van 11-12 uur welkom bij Sportcafé De Bruijnerie op het
sportcomplex Ruud van der Geest. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om je te
ontvangen.
Locatie: Piet Voskuilenstraat 1.
Sportcafé De Bruijnerie is te bereiken:

Met de bus: lijn 3 en 73 halte Minahassastraat hoek Rijksstraatweg. Bij de Dekamarkt naar de
Planetenlaan. Voor het zwembad De Planeet rechtsaf de Piet Voskuilenstraat in.
Met de auto: er is een ruime parkeerplaats.
Voor de fiets zijn er voldoende fietsenrekken (binnen het sportpark).

Iedere woensdag van 10.30 - 11.30 uur koffie of thee drinken bij Café De Gooth, in de serrre of bij
mooi weer op het terras. Er is altijd een gastheer aanwezig om je 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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Op de gezegende leeftijd van 90 jaar is helaas op 7 januari 2022 overleden,
onze donateur en vrijwilliger Hennie Starre. Tot het einde toe was ze
opgewekt en belangstellend. Ze had er vrede mee om na een lang en zinvol
leven afscheid te moeten nemen van het leven in het algemeen en haar
dierbaren in het bijzonder. 

Haar laatste bijdrage aan de Seniorenclub Haarlem was het bedenken en mee-organiseren van de
bustocht op 9 september 2021 naar Hilversum. Daarover zei ze: “Ja, je leest nog wel eens wat en
komt zo op ideeën. Wat fijn dat Paula me achteraf mijn ‘Dudokje’  (gebakje) kwam brengen want met
de busreis meegaan zat er niet meer in.”
Hoe Hennie graag herinnerd wil worden: “Ik was sociaal betrokken en heb veel leuke dingen
georganiseerd.”

Werd u vorig jaar door een Belasting Invulhulp geholpen dan zult u als regel
binnenkort een machtigingscode van de belastingdienst ontvangen. Daarmee
meldt u zich bij de invulhulp van vorig jaar voor het maken van een afspraak. 
Weet u niet meer wie het was meldt u dan bij Ruud Divendal
tel. 06-531 60 436, e-mail: ruud.divendal@planet.nl. 
 

Corona dwingt iedereen tot grote voorzichtigheid en de invulhulpen bepalen samen met u hoe zij u
gaan helpen. 

Heeft u een brief van de Belastingdienst gekregen waarin u uitgenodigd wordt aangifte
inkomstenbelasting 2021 te doen? Dan bent u verplicht aangifte te doen.
Heeft u zo’n brief niet gekregen? 
Dan is het toch verstandig om na te (laten) gaan of er wellicht een teruggave mogelijk is.
Dat geldt voor de Inkomstenbelasting EN voor de Huur- en Zorgtoeslag.

U moet dan misschien toch aangifte doen. Denk daarbij aan aftrekposten zoals giften aan ANBI
erkende goede doelen, dieet op voorschrift van een arts en kosten die met ziekte verband houden.
Zeker als u het vorig jaar een teruggave kreeg of bijvoorbeeld net geen Huurtoeslag dan loont het
vaak om u te laten helpen.  

zondag 6 februari 15.00 uur en disdag 8 februari 14.00 uur   € 12,00
muziek: The History of Jewish Jazz 
Van Oost-Europese klezmer tot verboden samenwerkingen in clubs in
Harlem, New York in de jaren ’30 en van Hollywood musicals tot
Noord-Afrikaanse invloeden van de Israëlische Mizrahi Joden van

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

IN MEMORIAM HENNIE STARRE

DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021 STAAT WEER VOOR DE DEUR !

De jaaropgaves van uw pensioenen en de brieven van de Belastingdienst vallen weer in de brievenbus.
Velen kregen al de uitnodiging om aangifte te doen over 2021. 
De Seniorenclub biedt ook dit jaar haar donateurs die geen lid zijn van een Ouderenbond zoals
ANBO of KBO tegen een geringe vergoeding hulp bij het invullen van de Aangifte Inkomstenbelasting
2021 en de controle van Huur- en Zorgtoeslag. 

INFORMATIE VAN DERDEN

We zijn heel blij dat we weer open kunnen!
Zoals u van ons gewend bent houden we ons aan alle geldende veiligheidsmaatregelen zoals 1,5
meter, QR code check en mondkapjes. Kortom: veilig genoeg om weer te komen genieten van
muziek, lezingen, film, filosofie en jeugdtheater. Kijk op verhalenhuishaarlem.nl voor het nieuwe
programma t/m juni.
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vandaag: de evolutie van jazz is altijd sterk beïnvloed door Joden en hun
muzikale erfgoed. Dit is echter geen alom bekende muziekgeschiedenis. 
Jewish Jazz volgt het spoor van deze ontwikkelingen aan de hand van
verhalen, biografieën, anekdoten en uiteraard via fantastisch muziek,
geschreven door George Gershwin, Benny Goodman, Stan Getz, Artie
Shaw, Dave Brubeck en vele anderen.

Bezoekadres: van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon: 06 - 40 16 94 74
E-mail: info@verhalenhuishaarlem.nl
Facebook: Verhalenhuis Haarlem
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Over een paar weken, van 13 t/m 20 februari, houden wij
samen met meer dan 15 andere instellingen het eerste
Haarlemse EcoTrip duurzaamheidsfestival.

Met bijna 40 activiteiten voor jong en oud en voor
iedereen met het hart op de groene plaats is er wel iets
interessants. 

Het complete programma staat op ecotripfestival.nl.

De gespreksgroep Verder na Verlies is een doorlopende praatgroep voor iedereen die een
naaste heeft verloren, daar een weg in wil vinden en het verlies op een draagbare manier in het leven
wil meenemen. Onder professionele begeleiding worden thema's rondom rouw en verlies besproken.
Begeleiding door Jos Vermij. 
Datum: Woensdag 9 februari (elke 2e woensdag van de maand)
Tijd: 10:00 - 12:00 uur (inloop vanaf 9:45 uur)
Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem
Kosten: € 5,- per keer. Deze kunt u tijdens de bijeenkomst betalen, maar het is ook mogelijk om een
strippenkaart van 4 bijeenkomsten te kopen.
Voor deze ochtend vragen wij u zich aan te melden op info@stichting-nabestaandenzorg.nl, zodat wij
op de hoogte zijn van het aantal deelnemers. Wilt u zich liever telefonisch aanmelden dan kan dat via
023 - 844 82 01.

Tijdens de lotgenotenochtend Verder na Verlies kunnen nabestaanden in een informele
sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en vragen delen. 
Datum: Woensdag 23 februari (elke laatste woensdag van de maand) 10.00 - 12.00 uur
Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Tijdens de ochtenden volgen wij de RIVM maatregelen.
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u ons bereiken via 023 - 844 82 01 of via
info@stichting-nabestaandenzorg.nl

OPROEP
Durft u de uitdaging aan?

Kieskeurig.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor producten en webshops. Voor een nieuw
videoformat doen we onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en nut van nieuwe (huishoudelijke)
producten voor senioren. Hiervoor zijn wij op zoek naar een testpanel.
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We gaan nieuwe technische producten door senioren laten ontdekken en testen. Hiermee laten
we zien hoe gebruiksvriendelijk of complex de producten daadwerkelijk zijn. Bijkomend wordt
duidelijk of deze nieuwe technische snufjes senioren in het dagelijks leven kunnen
ondersteunen.  Denk hierbij aan slimme technieken zoals stemgestuurde thermometers en lampen,
of bijvoorbeeld een deurbel met camera. Het doel is senioren laten kennismaken met nieuwe
technieken, maar natuurlijk ook: een leuke, leerzame dag hebben.
 
Testpanel
We zijn daarom op zoek naar senioren die het leuk vinden om voor de camera te verschijnen, een
vlotte babbel hebben en over nieuwe producten willen leren. Hiervoor is geen technische
kennis nodig, in dit geval is persoonlijkheid belangrijker.  
 
Tijdens de opnames in onze studio te Haarlem, wordt een product gepresenteerd dat onderzocht
gaat worden: is het direct duidelijk wat het is, of juist niet? Na uitleg gaan we het product testen.
Neem als voorbeeld een VR-bril; na uitleg hoe zo’n bril werkt, wordt er een spel mee gespeeld. 
Na de test willen we de senioren vragen een persoonlijk oordeel te geven: zou u dit product zelf
willen gebruiken en waarom wel/niet? Raadt u het anderen aan? Hiermee wordt voor andere
senioren (en jongere kijkers) duidelijk wat de toegevoegde waarde van zo’n product is en hoe
gebruiksvriendelijk het is. 
 
Coronamaatregelen
Uiteraard volgen wij alle door de overheid verplichte en geadviseerde maatregelen. 
 
Meedoen of meer weten? 
Neem dan contact op met Kara Duifhuizen (Lead Video Content): kduifhuizen@reshift.nl
Kieskeurig B.V. – onderdeel Reshift Digital
Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem

VOGELS

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels.
En ik dacht: Waarvan werd ik
wakker?
Van de vogels.
Van het licht ook, maar
meer van de vogels.
Het licht zacht zingend,
de vogels keihard.

Hans Andreus

 

                  Carel van Bruggen

Het volgende nummer verschijnt 25 februari.
Kopij uiterlijk 18 februari naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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