
In SPAM komen alle mailtjes terecht die misschien onbetrouwbaar zijn. Een
heleboel zijn dat ook: er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet op linkjes te
klikken, geen geld over te maken en zeker geen inloggegevens van de bank of
wachtwoorden te geven. Zeker als de zender een 'raar' e-mailadres heeft. Dit kun
je zien door je cursor op het de afzender te zetten zonder te klikken. Vaak zie je
dan een hoop willekeurige letters en cijfers of iets geks achter @.
Onze nieuwsbrief is geen SPAM. Je kunt hem aanvinken en dan aangeven dat de
afzender betrouwbaar is c.q. dat de mail geen SPAM is. De nieuwsbrief ontvang je dan voortaan wel in
je Inbox / Postvak in.

Seniorweb
Mocht je hulp nodig hebben met je computer, tablet of mobiele telefoon, dan is het mogelijk om die
te krijgen als je lid bent van Seniorweb. Dat is een club vrijwilligers die senioren bijstaat op elk
denkbaar gebied van digitaal gebruik.
Zij komen ook op de Lenteborrel, dus dan kun je met ze praten en zien of lidmaatschap iets voor jou
is.

Op veler verzoek komt er een koffieochtend in Schalkwijk.
Elke vrijdagmorgen van 11.00 - 12.00 uur komen we bij elkaar in
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MEDEDELINGEN BESTUUR

Corona-maatregelen
De corona-maatregelen zijn per 25 februari 2022 vrijwel opgeheven. Er mag dus weer veel meer
zoals thuis een onbeperkt aantal gasten ontvangen en de helft van de tijd op kantoor werken. Horeca
en entertainment zijn volledig open. Je hoeft geen QR-code meer te laten zien en anderhalve meter
afstand is niet meer nodig. Mondkapjes zijn alleen verplicht in het OV en op vliegvelden.
Let op: bij bijeenkomsten van meer dan 500 personen gelden andere regels.
Laten we wel voorzichtig blijven want corona is nog niet weg en veel mensen zijn besmet of ziek. Er
geldt nog steeds: bij klachten blijf thuis en laat je testen!
 
Nieuwsbrief in SPAM
Regelmatig horen we dat iemand de nieuwsbrief niet heeft ontvangen. Als we dan in LaPosta kijken,
het programma waarin de nieuwsbrief gemaakt wordt, zien we dat alle nieuwsbrieven verstuurd zijn.
Wat is er dan aan de hand?
Het is dan mogelijk dat jouw provider, je beveiligingssoftware of systeeminstellingen de nieuwsbrief
aanmerken als SPAM / Ongewenste mail.

VRIJDAG 4 MAART - NIEUW: KOFFIEDRINKEN IN SCHALKWIJK



Da Vinci - Centrum voor Ontmoeting, Leonardo Da Vinciplein 73,
Haarlem - Meerwijk.
Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is.
De drankjes zijn voor eigen rekening, Seniorenclub Haarlem zorgt
voor een klein glaasje advocaat met slagroom. Er is altijd een
gastheer of gastvrouw aanwezig en de nieuwsbrief kan gelezen
worden. Gezelligheid staat voorop!
 
Da Vinci is te bereiken op de fiets, maar ook met buslijn 3, halte
Da Vinciplein. In de buurt kun je gratis parkeren.

Woon je in Schalkwijk, kom dan naar deze gezellige koffiebijeenkomst.
Voor meer informatie: Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118 of mail: paulabreeuwer@gmail.com.

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 zich een CinePlus drie sterren ticket te
kopen waarover informatie in de vorige nieuwsbrief stond (3 kaartjes voor €19.50).

We gaan mogelijk ook eens naar de nieuwe bioscoop in de Koepel of naar Cineworld in
Beverwijk. De bus uit Haarlem stopt daar voor de deur.
 
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 bel Liohra Meesters 023-7514428.

Jeu de Boules - daar vliegen soms de vonken af !
Noteer vast dat we de hele zomer doorgaan! Dan spelen we lekker
buiten op de vele banen die het PUK gebouw omgeven.
In maart spelen we echter nog binnen in de hal. Kom eens kijken op
zo’n woensdagmiddag. Het is vrije inloop. Op die manier kun je
af en toe eens een boule gooien.  
Het kost € 5,-- per middag en daarvoor is een kop koffie/thee gratis,
krijg je de boules 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. De
vingers zijn nagenoeg gesloten. De rest leert u spelenderwijs  

DINSDAG 8 EN VRIJDAG 25 MAART - FILMGROEP

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

WOENSDAG 9 EN 23 MAART - JEU DE BOULES

mailto:paulabreeuwer@gmail.com
mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl
mailto:film@seniorenclubhaarlem.nl


 
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. 06-53160436 of e-mail ruud.divendal@planet.nl.

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 tot 20 minuten lopen naar de Proefzolder in de Reguliersbreestraat
24.

Aanmelden zo snel mogelijk, het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194 of Joke Opdam 023-5767863.
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.

Daar krijgen wij een rondleiding over alle hoogtepunten van het 700 jaar
oude kasteel: het gebouw, de bewoners, het leven op een kasteel en de
kunstvoorwerpen.
De rondleiding kost € 75,00. Wat de rondleiding per persoon gaat kosten
is afhankelijk van het aantal deelnemers (max. 15). Het bedrag van de
rondleiding wordt ter plekke afgerekend, dus zorg dat je contant geld
meeneemt.
Het entree kost € 16,50, met de museumkaart gratis.

We spreken af om 10.30 uur in station Haarlem. De trein richting Amsterdam vertrekt om 10.47 uur,
we stappen over naar Weesp en daar nemen we de bus naar Muiden. We zijn om 12 uur in Muiden,
waar we eerst gezellig gaan lunchen (ook hiervoor contant geld meenemen) en dan wandelen we in
15 minuten naar het kasteel.
 
Om 14.00 uur start de rondleiding. Na de rondleiding kunnen  we nog een rondwandeling maken in
het kasteelpark.
 
Aanmelden voor 15 maart het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of na 18
uur bij Ella Mandaat 023-8913194 of Lies Vermons 06-22079601.

In een rustiek kerkje in Velsen-Noord zijn alledaagse situaties levensecht
nagebouwd - in het volslagen donker. Er is een park, winkeltje en een
drukke straat, alles erop en eraan behalve licht. Met behulp van een
taststok en aanwijzingen van een blinde/slechtziende gids ontdek je al snel

DONDERDAG 10 MAART, ZONDAG 10 EN DONDERDAG 14 APRIL -
CULTUURGROEP

Herinnering:
Donderdag 10 maart: Kaas Experience op de Proefzolder in Amsterdam.

Er kunnen nog een aantal personen mee! Snel aanmelden en betalen!

Zondag 10 april gaan we naar het Muiderslot in Muiden. 

Wij bezoeken op donderdag 14 april 'In het donker gezien' in het Wakan-
centrum in Velsen-Noord.
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dat je handen en voeten veel beter kunnen 'zien' dan je denkt. 
Durf je op je oren te vertrouwen zoals je op je ogen vertrouwt?
De ultieme test is het oversteken zonder licht, maar met behulp van een
rateltikker. Aan het einde van de tocht wacht de bar 'Het Zwarte Gat'. Tijd
om even een drankje te drinken (dat gewoon moet worden afgerekend) en
met medereizigers en gidsen in gesprek te gaan of stilletjes de anderen
'gade te slaan'. Daarna swingend terug naar het licht! 

Het is een bijzondere ervaring. Het is niet gevaarlijk! Het is een unieke mogelijkheid om aan den lijve
te ervaren hoe het is wanneer je blind of slechtziend bent en je niet-visuele zintuigen te gebruiken. 

Het programma ziet er als volgt uit:
Ontvangst met koffie/thee - Inleiding in het licht - Rondleiding in groepjes van 5, met een tussentijd
van 10 minuten - Werken met Braille. 
 
Er zijn een aantal huisregels:
 Het is niet toegestaan te roken, eten/drinken, kauwgom/snoep, tijdens uw verblijf in het gebouw
 Het is niet toegestaan het donker in te gaan zonder gids
 In het donker mag geen licht worden gemaakt (mobieltjes helemaal uit)
 In het donker mag niet worden gefilmd/gefotografeerd e.d.
 
We verzamelen om 10.05 uur in de stationshal van Haarlem. De trein vertrekt om 10.15 uur (perron
8) en we zijn om 10.32 uur in Beverwijk. 
De wandeling naar het centrum duurt ongeveer 15 à 20 minuten. Wij lopen in een redelijk tempo.
Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 15.
We kunnen na het bezoek lunchen in restaurant Brafoer tegenover station Beverwijk.         
Neem voldoende contant geld mee voor de bar in het donker. 
Afrekenen in het restaurant kan met de pin.
 
Aanmelden voor 24 maart het liefst per e-mail bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch
bij Ella Mandaat 023-8913194 of Lies Vermons 06-22079601. 

De kosten zijn €14,50 per persoon. 
Graag overmaken, na aanmelding, 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.

Omdat de rondleidingen om half tien starten en wij al de trein van half negen
moeten hebben, willen wij, voordat wij dit gaan organiseren, inventariseren of
hier voldoende belangstelling voor is.
De vraag is: zijn er personen die op een zondag vroeg uit bed willen
en mee zouden gaan naar een rondleiding in het Tuschinski
theater?
Geef dit door per e-mail aan cultuur@seniorenclubhaarlem.nl 

of telefonisch bij Ella Mandaat 023-8913194  of Lies Vermons 06-22079601.

Inventarisatie: Wij zouden graag op een zondag een excursie willen organiseren naar het
Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Verslag: Zondag 6 februari met de Cultuurgroep naar Dordrecht.
Met een groepje van13 personen vertrokken wij vroeg in de morgen van Haarlem naar Dordrecht. In
Dordrecht aangekomen liepen wij een "stief" kwartiertje naar de het Huis Van Gijn. Het regende
dat het goot dus iedereen zette goed de pas erin. Daar aangekomen konden wij nà check
museumkaart en QR-code plaats nemen in een gezellige koffiecorner.
Nadat iedereen de koffie, thee en chocomelk gedronken had gingen wij met een gids door het huis.
Simon Van Gijn, zakenman, jurist en verzamelaar, woonde in dit huis van 1864 tot zijn dood in 1922.
Zijn huis en het merendeel van zijn verzamelingen liet hij na aan de Vereniging Oud-Dordrecht met
de opdracht de collecties openbaar te maken en het huis als museum in te richten. Wij begonnen in
de keuken, daarna zijn wij in de diverse prachtige zalen geweest met wandtapijten en zeer fraai
gedekte tafels. Ook de diverse slaapvertrekken waren een lust voor het oog. En wat te denken van de
mangelzolder en de speelzolder voor kinderen.
Na deze rondleiding liepen wij (het was even droog) naar een Grand Café  waar de lunch werd
gebruikt. Na de lunch gingen een paar dames verder Dordrecht in en een aantal ging in de stromende
regen richting station.
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We kregen eerst koffie met gebak. Daarna zijn we naar de eerste
filmzaal gegaan voor een film over Nederland van vroeger. In de
tweede zaal kregen we een film over Nederland van nu, waarbij heel
leuk werd verteld. Uiteindelijk gingen we 'vliegen'. Onder een heel
grote sterrenhemel moesten we in  vliegtuigstoelen gaan zitten met
de riemen vast. We vlogen over Nederland en voelden de wind en
het opspattende water in ons gezicht. Het was een hele mooie en
bijzondere reis.Tot slot wandelden we naar de bibliotheek voor de
lunch. Al met al was het een ervaring die we niet zo snel zullen
vergeten
Lies Vermons

Verslag: 28 januari reden we met 9 fietsers en mooi weer door Haarlem-
Oost en Aerdenhout via de Voormalige Trambaan naar Zandvoort. De
bedoeling was om bij de strandtent Thalasa een koffiestop te houden. De zaak
was nog gesloten, maar we vonden bij het centrum een andere strandtent 'De
Haven van Zandvoort'. Na deze aangename stop reden we via Zandvoort-
Noord en over het Duinpieperpad (de veldjes waar Zandvoorters vroeger hun
aardappels planten zijn nog zichtbaar) naar de ingang van de Kennemerduinen, tegenwoordig NPZK
geheten. Bij het Vogelmeer stopten we om te genieten van het mooie uitzicht en om de
meegebrachte etenswaren te nuttigen. Bij de uitgang Beek en Berg reden we terug naar het centrum
van Haarlem.

Verslag: 11 februari reden we met 5 fietsers via de Vijfhoek en Haarlem-
Oost naar Aerdenhout. Via de Vogelenzangseweg naar landgoed Leyduin. Bij
de Leidsevaart naar het zuiden en over de Centenbrug en door Bennebroek naar
de Glip. Richting noord en langs Het Oude Slot naar Theehuis De Cruquius
waar we konden opwarmen met koffie/thee en gebak. Daarna over het bruggetje
de Verenigde Polder in en de groene zoom volgend naar Spaarnwoude en
Penningsveer. Via het Schoteroog en over de Schoterbrug reden we Haarlem
in. Door de Bomenbuurt en de Kleverparkbuurt terug naar het centrum.

Al met al een zeer geslaagd bezoek, georganiseerd door Joke en Francis van de Cultuurgroep. Dank
daarvoor dames!
Julie Lindemans 

Verslag: Donderdag 10 februari zijn we met de cultuurclub naar 'This is Holland'
in Amsterdam geweest. 

VRIJDAG 11 EN 25 MAART - FIETSGROEP

In maart gaan we fietsen op de 11e en de 25e.
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. 06-38338224.
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 13.00 en 14.00 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. 

DINSDAG 15 MAART - EETGROEP



De eetclub gaat op dinsdag 15 maart lunchen bij Restaurant Parck
aan het Houtplein. We lunchen à la carte en er kan lndividueel worden
afgerekend.
De inloop is om 12.30 uur.
Restaurant Parck is per OV goed bereikbaar( o.a. met lijn 3).
Verdere informatie bij Anja en Johan tel: 06-53303131.  

We gaan een wandeling maken door Zandvoort. Deze ging in
november niet door vanwege corona.
De gids neemt ons mee door de 'sloppies', de kleine straatjes
in oud Zandvoort, waar je als je naar het strand gaat nooit komt.
Hij vertelt ons ook hoe Zandvoort van een klein vissersplaatsje
een bekende badplaats werd.
Maar eerst wandelen we naar het strand en gaan daar in een strandtent gezellig lunchen.
Om kwart voor 2 ontmoeten we onze gids bij het Zandvoortermuseum en begint onze rondleiding.
 
De rondleiding kost € 5,00 per persoon (max. 15) en duurt ongeveer 1 uur.
Het bedrag wordt ter plekke afgerekend, dus zorg dat je contant geld meeneemt.

We spreken af om 11.15 uur in station Haarlem. De trein vertrekt om 11.28 uur.
 
Aanmelden voor 6 maart liefst per e-mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of per telefoon
06-22079601 Lies Vermons.

Haarlem op Film
Veel filmfragmenten van Haarlem, van voor en na de oorlog. De filmer
Erik Willems heeft voor deze film ook gebruik gemaakt van beelden
van amateurfilmers. Hij reeg het materiaal aaneen tot een 78 minuten
durende stadsfilm waarin hij ons meeneemt op een tijdreis door de
geschiedenis van Haarlem. Wie zien vooral het alledaagse leven: van
schaatsen en straatspelen tot de Blauwe Tram, het uitreiken van anjers
op de Grote Markt en de lokale commotie rond het kunstproject
‘Jute’ eind jaren zeventig.

Vóór de film wordt u getrakteerd op een heerlijke lunch (broodjes en zelfgemaakte vegetarische
soep), verzorgd door Seniorenclub Haarlem.
Iedereen is welkom, reserveren is noodzakelijk in verband met de inkopen voor de lunch.

Wanneer: donderdag 17 maart van 12.00 - 14.00 uur
Waar:       Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkt gratis
parkeergelegenheid. Met OV neem bus 3, uitstappen halte Spaarnhovenstraat.
Kosten:     € 10,00 voor koffie/thee, soep, broodjes en de film.
Aanmelden vóór 10 maart via de site van het Verhalenhuis: www.verhalenhuishaarlem.nl
Zoek deze activiteit op en klik hem aan, klik op de knop 'Reserveren' en volg de instructie.
Lukt dat niet, dan aanmelden per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (en dan betalen op de dag
zelf, alleen met pin!).

We gaan naar het Kunstmuseum in Den Haag voor een expositie met
werk van de Tsjechische kunstenaar Alphonse Mucha. 
Hij werkte in Parijs en had in 1894 enorm succes met de affiche die hij
ontwierp voor een optreden van de wereldberoemde actrice Sarah
Bernhardt. 
Veel opdrachten voor affiches volgden en hij werkte steeds in zijn eigen

WOENSDAG 16 MAART - STADSWANDELING

DONDERDAG 17 MAART - THEMALUNCH

DONDERDAG 31 MAART - MUSEUMBEZOEK
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dromerige stijl; de tijd van Art Nouveau. 
In de VS, waar hij een korte tijd woonde, had hij niet veel succes. In 1910
keerde hij terug naar Tsjechië en werd tot zijn dood in 1939 een fanatieke
nationalist en patriot. 
In de jaren 60 kwam zijn werk, na een tentoonstelling in Londen, weer tot
leven in b.v. de flower-power beweging en ontwerpen van platenhoezen. 

In dit prachtige gebouw is veel te zien, teveel om op te noemen. 
Toch nog even aandacht voor de kunstenaar Grayson Perry. Winnaar van
de Erasmusprijs en in december op TV in Wintergasten. Excentriek,
travestiet en met veel humor in zijn kunst. Onder meer bekend door
wandkleden. Er zijn enkele werken te zien. 

Koffiedrinken en lunchen in het museum.

We komen samen in de stationshal tussen 9.15 en uiterlijk 9.30 uur. 
Vertrek met de Intercity naar Den Haag van 9.37 uur, spoor 6.

Aanmelden op museum@seniorenclubhaarlem.nl
Degene zonder mail per telefoon bij Marius Meesters 023-7514428.

We gaan 2,5 uur varen met de boot Merijntje Gijzen van Rederij
Waterpoort. Vanaf Dinteloord over het Volkerak naar Benedensas en
Steenbergsevliet terug naar Dinteloord. Op de boot worden er twee kopjes
koffie of thee met appelgebak en eventueel slagroom geserveerd.
Daarna gaan we voor de broodlunch naar Kruisland. Bij Restaurant
Commerce gebruiken we de koffietafel. Hierbij kunt u kiezen uit:
koffie/thee/melk, wit brood, Kruislandsbrood, hard en zacht bolletje, kaas, vleeswaren en zoetigheid,
ook kunnen er gehaktballetjes bij geserveerd worden.

Daarna gaan we op weg naar Willemstad, een vestingstad en voormalige
gemeente in de gemeente Moerdijk.Willemstad ligt waar Volkerak en
Hollandsch Diep elkaar ontmoeten.
Onder leiding van twee gidsen wandelen we door Willemstad. Ze zullen
vertellen over het ontstaan van de bastions, de stadswallen, het
stratenpatroon en de vele bijzondere bezienswaardigheden en monumenten.
Deze stadswandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop een

consumptiepauze (deze is voor eigen rekening) in het Wapen van Willemstad. 
Dan is het weer tijd om richting Haarlem te rijden, waar we om ongeveer 18.00 uur aankomen bij de
opstapplaats.
 
Aanmelden: zaterdag 19 maart tussen 8.00-14.00 uur bij Paula Blom tel. 06-83665834.
In totaal kunnen er 40 personen deelnemen aan deze tocht, rollators kunnen worden meegenomen.
De kosten voor deze dagtocht zijn € 64,00, inclusief fooi voor de chauffeur.
 
 Bij aanmelding aangeven waar je wilt opstappen: in Schalkwijk voor de Chinees (bushalte Andalusië)
of in Haarlem-Noord Julianapark (bij de bushalte).
 
Het bedrag dient na aanmelding direct te worden overgemaakt op rekening
NR. 93 SNSB 0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.
 
In de nieuwsbrief die uitkomt op 25 maart, vermelden we de vertrektijden. Op beide opstapplaatsen
zal een gastvrouw/-heer aanwezig zijn.
 
Deze bustocht is georganiseerd volgens de laatste richtlijnen van het RIVM.
We weten nu nog niet of een mondkapje verplicht zal zijn.

DINSDAG 12 APRIL - BUSTOCHT

Wat fijn dat we weer met elkaar een dagtocht mogen maken! We gaan met Oskam-Reizen op pad
naar het westen van Noord-Brabant, een bijzonder waterrijk gebied.

MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG - WANDELEN

mailto:museum@seniorenclubhaarlem.nl%20%C2%A0


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.

Meldt u zich bij de Invulhulp die u in voorgaande jaren had. Is die er niet
en bent u lid van een van de ouderenbonden of vakbonden dan meldt u
zich bij de bond. 
U dient hierin het initiatief te nemen! 

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, 06-13437272 (maandag) of Paula
Blom, 06-12057118 (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, WOENSDAG EN VRIJDAG - 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).

Nieuw: Iedere vrijdag van 11.00 - 12.00 uur koffie/thee drinken in Da Vinci in
Schalkwijk.
Zie voor verdere inlichtingen in deze nieuwsbrief op 4 maart.

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

DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2021 STAAT WEER VOOR DE DEUR !

Aangifte Inkomstenbelasting en Huur- en Zorgtoeslag controleren?
 
Moet u aangifte Inkomstenbelasting 2021 doen?
Alleen indien u het verzoek heeft gekregen van de Belastingdienst om aangifte te doen bent
u verplicht dit te doen. Heeft u zo’n verzoek niet gekregen dan is die verplichting er niet. 
Echter… !!  Vaak is het in uw voordeel om toch aangifte te doen en tevens uw eventuele Zorg- en/of
Huurtoeslag te controleren. Bijv. u heeft in 2021 veel ziektekosten gehad, moest een dieet gaan
volgen, deed giften aan goede doelen.



Mocht u een probleem hebben met het vinden van een invulhulp en u
bent donateur van Seniorenclub Haarlem, dan helpen we u graag op weg.
Neem contact op met ondergetekende.  

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

vrijdag 11 maart  9.30-12.30 uur  Verlieskunst  € 47,00 voor de hele serie
Ben je (afgelopen periode) een dierbare verloren? Wil je, naast erover praten met
lotgenoten, ook iets met je handen doen? Tijdens deze cursus van totaal 6 workshops
ga je ontdekken wat je overlevingsstrategie is én wat daarvan het effect is op jezelf en
de ander. Dit doen we door groepsgesprek, oefeningen en lichaamswerk. Begeleiders:
Francien Nuijen en Annemarie Sybrandy. 

zondag 13 maart  14.30 uur  Jolande Withuis over Jeanne Bierema Oosting   € 10,00       
Voor haar nieuwste boek ‘Geen tijd verliezen’, een indrukwekkende biografie, dook schrijfster en
feministe Jolande Withuis in het leven van Jeanne Bieruma Oosting, een van Nederlands meest
gerenommeerde kunstenaressen uit de twintigste eeuw en een vrouw die brak met alle heersende
normen. Op deze zondagmiddag spreekt Withuis met haar eigen uitgever, Francien Schuursma, over
leven en werk, nalatenschap en de betekenis van haar protégé Jeanne Bieruma Oosting.

dinsdag 15 maart  14.00 uur  Friends to Be….  € 10
Een zeer actuele voorstelling, waarbij ‘oost en west’ elkaar ontmoeten. Wat gebeurt er als een
Arabier een Westerling tegenkomt? Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of zij
vrienden kunnen worden.
Gespeeld met de nodige humor en venijn en ook zeer geschikt om met jongeren van 12 tot en met
18 jaar te komen bekijken.

donderdag 17 maart  12.00 uur  Haarlem op Film  € 10 incl. lunch
Veel filmfragmenten van Haarlem, van voor en na de oorlog. Zie voor verdere informatie hierboven
bij 17 maart.

zaterdag 19 maart  15.00 uur  Theaterkoor Blue Moon &
Waltzing Mathildas  € 15,00
Na de lange corona-stop staat Theaterkoor Blue Moon te popelen om
weer van zich te laten horen in een bijzonder dubbeloptreden met
vocalgroup de Waltzing Matildas. Blue Moon bestaat inmiddels 28 jaar
en heeft in die tijd een groot en divers repertoire opgebouwd. 
Het programma is een ode aan onze provincie, met teksten van Noord-Hollandse dichters op muziek
gezet door dirigent Harry Habets, maar ook met bestaande nummers als Durgerdam slaapt van
Jeroen Zijlstra en Het Spaarne stroomt van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.

INFORMATIE VAN DERDEN

vrijdag 4 maart  13.30 uur   Mediteren van Etty Hillesum  € 20,00 voor 6 sessies
In een serie van zes bijeenkomsten van een uur gaan we onder leiding van dr. Kick Bras mediteren
met spirituele en religieuze teksten van Etty Hillesum. Het is de bedoeling dat u voor de hele serie
intekent. We krijgen op elke bijeenkomst eerst kort informatie over Etty, vervolgens oefenen we ons
in een basishouding voor meditatie. Daarna mediteren we in stilte over een tekst. En tenslotte delen
we met elkaar wat we aan haar tekst beleefd hebben. De andere data zijn 11, 18, 25 maart en 1 en 8
april.

zondag 6 maart  13.30 uur  Wees de held van je eigen verhaal  € 7,00
Frederique te Dorsthorst, de Vertelvrouwe, coacht mensen en organisaties op basis van verhalen. Ze
gaat dieper in op de kracht en macht van verhalen.Met de andere deelnemers gaan we het tweede
deel van de bijeenkomst in gesprek aan één van de verteltafels. 

mailto:ruud.divendal@planet.nl%C2%A0


zaterdag 19 maart  15.00 uur  Wandeling door Schoten  € 4,00
Loop mee door een buurt met een geschiedenis en een verhaal.
Met twee Verhalenhuis-stadswandelingen Verhalen van Noord gaat u onder leiding van Hans
Hulsbergen op de zaterdagen 19 maart en 11 juni vanaf 15.00 uur op ontdekkingstocht door Noord.
De wandeling start bij het Verhalenhuis in de van Egmondstraat 7 en duurt ca. twee uur.

zondag 20 maart  15.00 uur  Vos en Haas Vos schept op (4+)  € 10,00
Uit de keuken van Vos komen de heerlijkste geuren. Hij is een verrassing aan het koken voor zijn
vrienden. Als Vos even weg is werpt Haas, stiekem, een blik in de pan. Vos is woest! Hij wil geen eten
uit blik, hij kookt alleen maar met verse ingrediënten! Uil kookt alleen maar met pakjes en Jak eet
nooit aan tafel, dat is veel te saai. Vos neemt graag de tijd om te koken en te eten. Zal het hem lukken
al zijn vrienden aan één tafel te krijgen, voor de hartigste maaltijd ooit? Een vrolijke voorstelling met
veel humor en opzwepende muziek, waarin de meest onverwachte personages opduiken en waarmee
zowel kinderen als hun (groot)ouders zich prima zullen vermaken. 

Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24757628
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl
Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl

Wandelliefhebbers opgelet!

Iedere zaterdagochtend (het gehele jaar door) wordt vanuit Molenwijk (Haarlem-Schalkwijk)
met een gezellige groep en onder leiding van enthousiaste getrainde vrijwillige begeleiders gewandeld.
Deelname aan deze Gezond Natuur Wandelingen is gratis en vrijblijvend (je hoeft je nooit aan-
of af te melden). Iedereen die goed ter been is, kan aansluiten.
Verzamelplek voor de wekelijkse zaterdagochtendwandelingen is bij Zorgcentrum De
Molenburg, hoek Groningen-/Betuwelaan, vanwaaruit om 10.00 uur wordt vertrokken (gratis
parkeerplek voor fiets en auto aanwezig). 
De route verschilt iedere week en voert zoveel mogelijk door het groen van en rond Schalkwijk. De
wandelingen duren circa een uur in gematigd tempo. Onderweg biedt de begeleider soms een
‘natuurmomentje’ (kort informatief vertellinkje over iets wat de groep onderweg tegenkomt) aan.
Na afloop wordt (voor wie dat wilt en voor eigen rekening) bij Het Open koffie Huis aan de
Frieslandlaan samen koffie/thee gedronken. Naast het wandelen worden regelmatig ook andere
activiteiten aangeboden.
 
Gezond Natuur Wandelen voorziet in de behoefte bij velen om te bewegen, samen te wandelen, van
de natuur te genieten en andere mensen te ontmoeten. Spreekt dit ook u aan, dan bent u van harte
uitgenodigd om ook mee te lopen.
Voor meer informatie en andere wandellocaties in Haarlem en omgeving (en in de rest van
Nederland): www.gezondnatuurwandelen.nl.

Verborgen Schatten in de Wijk

Woon jij in Haarlem-Noord? Ben je veel alleen en spreek je niet zoveel mensen.? Voel je je hier niet
gelukkig bij en wil je deze situatie graag veranderen? Neem dan deel aan het programma Verborgen
Schatten in de Wijk Haarlem Noord-Noord.

Verborgen Schatten in de Wijk is een programma van 12 weken, waarin je samen met anderen aan de
slag gaat om meer balans in je leven te krijgen. Kom in beweging en ontdek wat jouw schatten zijn
op het gebied van bewegen, creativiteit, zingeving of een gezonde levensstijl.

Dinsdag- en donderdagochtend met aansluitend een lunch. We starten in maart 2022.

http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
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Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over Mykonos, een prachtig
eiland met ongelooflijk mooie, witgekalkte huizen met daarlangs
witgekalkte buitentrappen en daar tegenaan in verschillende heldere
kleuren geschilderde houten trapleuningen.
Foto’s heb ik er niet van. Wel heb ik een doos met dia’s, maar dia’s kijk ik
nooit meer. Ze staan in de berging.

Overigens heeft de meest bijzondere herinnering die ik aan dit eiland bewaar niets met de
schoonheid ervan te maken. Nee, wanneer ik aan Mykonos denk, komen altijd de toen in het dorp
aanwezige openbare hurktoiletten in mijn gedachten. Het waren er een stuk of drie op een rij op een
pleintje. De toegangsdeuren ervan waren ingekort. Voor de toiletten stond een grote, er
angstaanjagend uitziende vent die de orde bewaakte. Hij miste een onderarm. Op de plek waar die
ooit gezeten had, zat een stuk hout en aan het einde van dat stuk hout was een vervaarlijke grote
zwarte haak aangebracht. De man leek weggelopen uit een tekenfilm.
Wanneer iemand zijn of haar behoefte had gedaan en uit zo’n hokje kwam, wees de man met de haak
naar de volgende in de rij van wachtenden om aan te geven dat het hokje vrij was om betreden te
worden.
Er moet een reden zijn geweest dat een dergelijke orde bedacht was. Misschien waren de
eilandbewoners bang voor ongewenste seksuele handelingen in onbewaakte, afgesloten hokjes.
Gezien de reputatie die het eiland had, zou dat zo maar kunnen. Hoe dan ook, die openbare toiletten
met die haakmans ervoor ben ik nooit vergeten. Zoals ik ook nooit vergeten ben dat ik, dik tien jaar
eerder, op het laatste moment de plons in het gat van een Frans hurktoilet wist te voorkomen toen
mijn portemonnee uit mijn achterzak gleed.
 
Carel van Bruggen

Deelname is gratis.

Wil je meer weten of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Linda Frank. Zij is te bereiken via
06-51117282 of per mail via coalitie@haarlemontmoet.nl.

Meewandelen met de Kwiekroute

Ook weer zin om na een lange winterslaap lekker buiten te gaan bewegen, dan is hier uw kans:
SportSupport en Dock organiseren iedere donderdag van 10.00-11.00 uur, het wandelen van
de Kwiekroute, onder begeleiding van een wandelbegeleider vanaf buurtcentrum de Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98. Men loopt dan een route van ongeveer 1,5 km met onderweg
eenvoudige oefeningetjes die voor iedereen haalbaar zijn. Aan deze wandeling zijn geen kosten
verbonden, aanmelding niet verplicht. Verzamelen bij wijkcentrum de Ringvaart 9.45 uur. Na afloop
gezellig kopje koffie/thee in de Ringvaart.
Voor info en aanmelding: 023-3037238 of mail naar Lgrooff@sportsupport.nl

HET HURKTOILET door CAREL VAN BRUGGEN

                                                  HET HURKTOILET
 
Bijna 45 jaar geleden ben ik op het prachtige Egeïsche eiland Mykonos geweest. Niet lang overigens,
een paar uur maar. Eerst bezochten wij het godeneiland Delos. Op weg vanuit Paros daar naartoe lag
ik op de voorplecht van de boot om onbelemmerd te kunnen kotsen. De avond tevoren had ik na
een woede-uitbarsting te veel gedronken en ook schommelde de boot tamelijk heftig.

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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