
Start om 10.00 uur vanaf "De Zonnevechter" op de Grote Markt, Haarlem. Terug
daar om ca 13.30 uur.
Wil je je opgeven voor de eerstvolgende tocht? Graag via de app of tel: Ronald
Velden 06-38338224.

De vorige tocht van ca 30 km bracht ons, 9 fietsers, via een mooie route door
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IN DEZE NIEUWSBRIEF

6 en 20 april - jeu de boules
8 en 22 april - fietsgroep
12 april - bustocht
14 april en 12 mei - cultuurgroep
20 april - stadswandeling
21 april - themalunch
22 april - filmgroep

26 april - eetgroep
28 april - museumbezoek
maandag, dinsdag en donderdag - wandelen
maandag en woensdag - koffieochtend
(nieuw) vrijdag - koffieochtend
Verhalenhuis, Vrouwenkoor Meta Morfose
verhaal/tekening Carel van Bruggen

WOENSDAG 6 EN 20 APRIL - JEU DE BOULES

Kom ook Jeu de Boules spelen.
Het is een gezellige sport die iedereen kan beoefenen. Seniorenclub Haarlem speelt om de veertien
dagen bij PUK in Haarlem-Noord. Daar kunnen we het hele jaar door terecht op de
woensdagmiddag in het grote “boulodrome” met 40 buitenbanen, 20 binnenbanen en een gezellige
kantine. Kom ook eens langs en proef van de gezellige sfeer voor, tijdens en na het spelen. We
verzamelen steeds om 13.30 uur in de kantine. 
Wij spelen op woensdag 6 en 20 april.

Je vindt PUK schuin achter het Spaarne Gasthuis Noord en tegenover de McDonalds. Het
navigatieadres is Vlietweg 2. Er is een ruime parkeerplaats en een fietsenstalling. Met de lijnen 2-3 en
73 halte Delftplein kom je er ook makkelijk met de bus.
Deelnamekosten zijn € 5,-- incl. een kopje koffie of thee en eventueel het gebruik van bruikleen
boules. Gesloten schoeisel is wel verplicht.
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-53160436. E-mail: ruud.divendal@planet.nl

VRIJDAG 8 EN 22 APRIL - FIETSGROEP

De eerstvolgende fietstochten zijn op 8 en 22 april. Lengte ca 35 km.
We houden op vlakke wegen een snelheid aan tussen de 16 en 18 km/uur.
Onderweg stoppen we bij een "koffiezaak" en ergens om het meegebrachte brood op te eten.
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Bloemendaal, Brouwerskolkweg en Overveen naar Aerdenhout. Dwars door het
bos naar Vogelenzang. Daar een heerlijk bakkie koffie gedronken in Restaurant De
Vogelensangh. Via Bennebroek waar we ons meegebrachte eten opmaakten reden
we een verrassende route door Heemstede. Nog "een slingertje" door De Hout
bracht ons weer terug in Haarlem.

Dinsdag 12 april a.s. de bustocht naar Willemstad en varen
met Waterpoort - Rondvaarten.
Er waren heel snel veel aanmeldingen, om 10 uur was de bus al vol.
Iedereen reageerde erg enthousiast.
Dus gaan we met een bus vol gezellige deelnemers van een mooie
afwisselende dag genieten.

Opstappen
Schalkwijk:  8.45 uur bushalte Andalusië voor het Chinees Restaurant
Haarlem-N: 9.00 uur bushalte Julianapark / Pijnboomstraat
Bij beide opstapplaatsen is een gastvrouw aanwezig.

Om ongeveer 18.45 uur zijn we terug in Haarlem, afhankelijk van het verkeer onderweg.
Neem een goed opgeladen mobiele telefoon mee.

Hierbij nogmaals het rekeningnr.: NL 93 SNSB 0946 4571 66 tnv. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem.

Met de nieuwe coronaregels is een mondkapje niet meer verplicht in een touringcar. Fijn dat het
maken van een bustocht weer mogelijk is
Wanneer je nog vragen hebt, bel Paula Blom tel. 06-12057118.

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
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

DINSDAG 12 APRIL - BUSTOCHT

DONDERDAG 14 APRIL EN DONDERDAG 12 MEI - CULTUURGROEP

Herinnering
Wij bezoeken op donderdag 14 april 'In het donker gezien 'in het Wakan-centrum
in Velsen-Noord. Er kunnen nog een aantal personen mee. Opgeven tot uiterlijk 4 april.



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 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 vóór 4 april 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 bevestiging van aanmelding, op rekening NL 93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v.
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem onder vermelding van 'cultuur' en je naam.

Op donderdag 12 mei gaan we naar de Hortus Botanicus in
Leiden.
De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland.
Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna is de Hortus hét
groene hart van Leiden. Hier kweekte Carolus Clusius de eerste grote
tulpencollecties van Europa, en introduceerde Philipp Franz von Siebold
ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China. Bezoekers

kunnen hier terecht voor een rustgevende wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier
om onderzoek te doen naar de vermaarde collectie van de Hortus. 

We verzamelen om 9.55 uur in de hal van het NS station in Haarlem, waarna we om 10.07 uur
vertrekken naar Leiden.
Na aankomst in Leiden drinken we koffie, eventueel met iets erbij, bij Grand Café van Buuren vlakbij
het station. Graag contant geld meenemen zodat wij eventueel per tafel kunnen afrekenen.
Daarna lopen we in ongeveer een half uur naar de Hortus om daar te kunnen genieten van de mooie
kassen en tuinen.
Rond 2 uur lunchen we aan de overzijde op de Rapenburg.
We verwachten dat we naderhand op een leuke dag terug kunnen kijken.

Per e-mail aanmelden bij cultuur@seniorenclubhaarlem.nl
of bij Francis Ludding 06-15833788 (na 18 uur) of Joke Opdam 023-5767863.

We blijven vandaag dicht bij huis en verkennen onder leiding van onze
kundige gids Hans een voor sommigen onbekend stukje Haarlem-
Noord tussen Zaanenpark en Zaanenlaan.
Kosten voor de gids € 5,- per persoon. Graag gepast.

We ontmoeten elkaar om 10.45 uur bij bushalte Julianapark, waar de
wandeling begint. Na afloop kunnen we met degenen die het leuk vinden
lunchen of koffiedrinken in de Cronjéstraat.

Verslag: Donderdag 10 maart Kaas Experience de Proefzolder
Na vriendelijk ontvangen te zijn en de uitleg wat ons te wachten stond, werd onder het genot van
een eerste drankje verteld hoe het bedrijf ontstaan is en de manier van werken. Dit werd afgesloten
met een film over het bedrijf. Daarna kwam er op elke tafel een plank met vijf verschillende soorten
kaas en drie kaasdips met een tweede drankje erbij, ook hier weer uitleg over de kaas en de dips.
Alles goed verzorgd en erg lekker. Wij hebben er van genoten en zoals wij te horen kregen: "de
thuisblijvers hebben wat gemist".
Ella en Joke.

Reactie: Kaas Experience de Proefzolder in Amsterdam
Hierbij willen wij de dames van de organisatie Ella Mandaat en Joke Opdam complimenteren voor de
uitstekende organisatie van deze middag. Het was geweldig leuk en gezellig.
De thuisblijvers hebben echt iets gemist.
Svan en Joop Tjeertes en Atie en Nico Assendelft hebben genoten.

WOENSDAG 20 APRIL - STADSWANDELING
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Aanmelden bij stad@seniorenclubhaarlem.nl of telefonisch bij Gerda Leigh 023-5317113 vóór 5 april.
Er kunnen 15 personen mee, er is geen mogelijkheid voor een tweede gids omdat Hans de enige is
die deze gildewandeling begeleidt.

Hans van Roode van het Gilde vertelt, geïllustreerd met beelden, de
geschiedenis van de tulp.
Ieder voorjaar genieten we van de bloemenpracht waar ons land om
bekend staat. De tulp, onze nationale trots, springt er uit. Wie kent haar
niet. In menige hit wordt zij bezongen en wordt zij - ook al komt ze uit
het buitenland - met ons land geassocieerd. Ook al ‘claimt’ Amsterdam

de tulp, haar bakermat ligt toch echt in Haarlem en omgeving. Weliswaar heeft zij een lange reis
moeten maken om hier vandaan haar schoonheid aan de wereld te tonen. Met deze presentatie gaan
we terug in de tijd .

Voor de presentatie wordt u getrakteerd op een heerlijke lunch (broodjes en zelfgemaakte
vegetarische soep), verzorgd door Seniorenclub Haarlem.

Wanneer: donderdag 21 april 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:     € 7,50 voor koffie/thee, soep, broodjes en de presentatie.
Aanmelden: (noodzakelijk in verband met inkopen) vóór 14 april 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!).

Het programma voor de dinsdag 12 april is nog niet bekend, daarover komt
bericht via de mail.
 
Op vrijdag 22 April 14.00 uur gaan we naar My Salinger Year in
Kineopolis, Schalkwijk (www.kinepolis.nl/cineplus). Kosten Cineplus film € 7.50.
Vooraf krijg je een gratis kopje thee/koffie met iets lekkers.  
Locatie: Kineopolis, Californiëplein 1, 2037AL Haarlem.
Te bereiken met elke bus die naar Schalkwijk-winkelcentrum gaat.
Laten we elkaar om 13.30uur in de foyer ontmoeten. Na afloop kunnen we ook
tijd nemen om na te praten voor wie dat wil.
 

My Salinger Year
New York, de jaren 90. Na haar afstuderen droomt Joanna ervan schrijfster te worden. Ze vindt een
baan als assistent van Margaret, een onverstoorbare en ook wel ouderwetse literair agent, met J.D.
Salinger als een van haar beroemdste cliënten. Joanna leeft ondertussen in twee tegengestelde
werelden.
Want begeeft ze zich overdag in de wereld van glamour in het statige kantoor vol ouderwetse
dictafoons, typemachines en lunches waar drie martini’s de norm zijn, ’s avonds is het armoe troef in
het huis waar ze woont mét haar socialistische vriend, maar zónder gootsteen. Joanna’s werk bestaat
grotendeels uit het verwerken van de vele fanbrieven voor Salinger. Maar hoe meer ze de soms
hartverscheurende post van over de hele wereld leest, hoe meer het haar tegenstaat de
onpersoonlijke standaardbrief waar het agentschap mee werkt als reactie te sturen. Stiekem begint ze
de antwoordbrieven persoonlijker te maken, met grappige en ontroerende gevolgen. En terwijl Joanna
hierbij de stem van de grote schrijver Salinger gebruikt, ontdekt ze die van haarzelf.
 
Wilt u informatie over de filmgroep, stuur dan een mailtje naar film@seniorenclubhaarlem.nl (deze
service is alleen bedoeld voor donateurs van de Seniorenclub).
Of bel met Lieneke Fransen 06-19419493 of Liohra Meesters 023-7514428.  

DONDERDAG 21 APRIL - THEMALUNCH

Donderdag 21 April lunch en presentatie over de geschiedenis van de tulp.

VRIJDAG 22 APRIL - FILMGROEP
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De eetgroep gaat wederom lunchen, ditmaal in IJmuiden bij Grand Café
Staal. Het adres is Lange Nieuwstraat 799, 1971 GG IJmuiden.
Wilt u mee, dan graag aanmelden bij Anja en Johan, tel. 06-53303131.
Maximaal 15/20 personen. Inloop 12.00 uur.
Buslijn 73, uitstappen bij halte Plein 1945.
Na afloop kunt u uw rekening contant betalen aan Anja en Johan.

De behandeling van de Nachtwacht is gestart: Operatie Nachtwacht. 
Rembrandts meesterwerk ligt op dit moment plat op z'n buik op zijn vaste
plek in de Nachtwachtzaal. Daar wordt het schilderij opnieuw opgespannen
op een aluminium spanraam. Dat is nodig omdat het doek onder meer in de
linkerbovenhoek vervormingen vertoont. Dit is een teken dat de spanning nu
niet gelijkmatig is verdeeld. Het verwijderen van de vervormingen en het

opnieuw opspannen zijn noodzakelijk om het schilderij voor toekomstige generaties te bewaren.
Dit vormt het begin van de restauratie van Operatie Nachtwacht en zal naar verwachting ongeveer
tot begin april duren. Tijdens deze periode is de voorkant van het schilderij niet zichtbaar. Hierna
wordt besloten of er ook nog andere restauratiebehandelingen worden toegepast.

We verzamelen in de stationshal om 9.30 uur, daarna naar Amsterdam, kopje koffie in Grand Café 1e
klas, tram 12 naar het Rijksmuseum.
Rond 11 uur zullen we daar aankomen. Na ons bezoek aan het Rijksmuseum lopen we ongeveer 10
minuten naar Restaurant Small Talk in de van Baerlestraat, waar we de lunch gebruiken.

Aanmelden bij: museum@seniorenclubhaarlem.nl of
telefonisch na 18.00 uur bij Francis Ludding 06-15833788.

DINSDAG 26 APRIL - EETGROEP

DONDERDAG 28 APRIL - MUSEUMBEZOEK

Op donderdag 28 april gaan we naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Unieke
expositie over Indonesië en we kunnen, vanaf een afstand, kijken naar het restauratiewerk dat
momenteel verricht wordt om de Nachtwacht t.z.t. weer in volle glorie tentoon te stellen. 

Allereerst gaan we, i.v.m. het tijdslot naar de expositie:
Revolusi! Indonesië onafhankelijk biedt een internationaal perspectief op de
onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië in de jaren 1945-1949 aan de hand van de verhalen van
ooggetuigen. Meer dan 200 objecten - van herinneringen in privébezit tot niet eerder in Nederland
getoonde schilderijen uit Indonesische kunstcollecties - geven inzicht in deze belangrijke geschiedenis,
voor Indonesië, Nederland en de wereld.

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, 06-13437272 (maandag) of Marijke
Braakman, 06-23005407 (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.
Onderstaande foto's zijn gemaakt door Ben van Es
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MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG - KOFFIEOCHTEND

Iedere maandag 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.
Voor of na de koffie kun je weer gezellig struinen over de rommelmarkt voor de deur van de Gooth!

Nieuw:
Iedere vrijdag van 11.00 - 12.00 uur koffie/thee drinken in Da Vinci in Schalkwijk. 

Locatie: Leonardo Da Vinciplein 73, Haarlem-Meerwijk.
Da Vinci is te bereiken met 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.

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

INFORMATIE VAN DERDEN

dinsdag 12 april 14.00 (uitverkocht) en 19.30 uur  Een prachtig paasstuk maken                 
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Twee persoonlijke verhalen. Twee vrouwen van de naoorlogse generatie, die om
verschillende redenen nog dagelijks met de oorlog worstelen. De verhalen ook
van dochters en vaders.Langzaam ontrolt zich hun ontroerende verhaal in een
monoloog van 20 minuten. In al zijn eenvoud herkenbaar en indringend.
Geschreven door Martine Faber. Spelers: Ada Vinken - Arma Klaasen.
Regie: Fred Rosenhart.
Na de pauze speelt Suzanne Groot voor u prachtige en toepasselijke
vioolmuziek bij het thema van bevrijding. 

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

€ 23 (inclusief alle materialen en koffie/thee)
Op veler verzoek wordt een tweetal groenworkshops gegeven met als onderwerp Pasen. Tijdens
deze workshop maakt u een trendy paasstuk met bloemen en materialen van het seizoen. U krijgt
tijdens de workshop basistechnieken en tips. Na de workshop neemt u uiteraard het paasstuk mee
naar huis. De workshops duren ongeveer 2 uur en worden verzorgd door Jan Verkerk. Hij
coördineert en verzorgt al tientallen jaren de prachtige bloemstukken in de Immanuelkerk. Naast zijn
normale werkzaamheden, heeft Jan als hobby bloemschikken en heeft hiervoor, als een ’uit de hand
gelopen hobby’, een vakopleiding bloemsierkunst genoten. 

donderdag 21 april  12.00 uur  De geschiedenis van de tulp  € 7,50 incl. lunch en drankje
Hans van Roode van 't Gilde is tulpenkenner en vertelt u na de lunch alles over dit Hollandse
handelsmerk. Zie voor verdere informatie hierboven bij 21 april.

donderdag 28 april  14.00 en 20.00 uur  Eenakter 'Ik huil mijn vaders tranen'  € 10,00

Lente en Liefde

Ruikt je het al? De lente hangt onmiskenbaar in de lucht en dit heerlijke vooruitzicht maakt dat je
vast zin hebt om te zingen! Waarom zou je dit niet 'ns in koorverband doen.

Op woensdag 6, 13 en 20 april zouden we het heel leuk vinden als je met ons mee komt
zingen. Het repertoire van deze middagen is absoluut laagdrempelig en bezingt de lente én de liefde,
begrippen die elkaar inspireren. 
Er zijn geen kosten aan dit project verbonden. Eventueel een vrijwillige bijdrage voor de bladmuziek. 

Wanneer:     woensdag 6, 13 en 20 april van 14.30 - 16.30 uur
Waar:           in de kapel van het Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10 in Haarlem
Aanmelden: per mail info@koormetamorfose.nl 
                       of bel Inge van Ginkel, 06-54257356 (ook voor informatie)
Als je wilt weten wie wij zijn, kijk dan op: www.koormetamorfose.blogspot.com
Je bent van harte welkom!

KRAAIEN door CAREL VAN BRUGGEN
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Laatst, tijdens het tennissen, zag ik ze met z’n tweeën in een boom zitten tegen een achtergrond van
takken en takjes. Het zag er leuk uit. Zij hadden contact. 
 
In 2018 waren Pirkko en ik in Oekraïne. Wij namen deel aan een groepsreis en bezochten Lviv, Kiev
en Odessa. In Odessa stonden wij bovenaan de beroemde trap die filmmaker Sergei Eisenstein
gebruikte in zijn beroemde film Pantserkruiser Potemkin. Ook toen zag ik twee kraaiachtigen. Ik
werd er niet vrolijk van, maar legde ze wel vast. De afgelopen dagen bleek ik het stel niet vergeten te
zijn.

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

Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl
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ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.
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