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Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

Koffie (of thee) drinken bij Tante Sientje op maandagochtend, druk 

bezocht en gezellig. Uw gastvrouw is Anja Vooren. 

Locatie: Julianapark 14. U kunt parkeren met een invalidenparkeerkaart 

en er is voldoende parkeerplaats bij AH aan het Soendaplein. Tante 

Sientje is ook bereikbaar met bus 3, 73 en 75. U stapt uit bij de halte Julianapark.  

 

Koffieochtend woensdag om 10.30 uur 

Iedere woensdag gezellig koffie of thee drinken in de serre van Café De 

Gooth.  

Locatie: Botermarkt 19, Haarlem. Er is altijd een gastheer of gastvrouw van 

de ANBO aanwezig om u te ontvangen.  

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.  

 

Jeu de Boules woensdag 8 en 22 februari 

Jeu de Boules, een wintersport? Het is niet direct je eerste gedachte als we het daarover hebben. 

Maar toch kunnen we dat wel zeggen. Want ook al vriest en sneeuwt het buiten, in de prachtige 

hal van het Boulodrome van PUK brandt de kachel!  Daar wordt je 

hartelijk ontvangen door het team van PUK. De dames achter de 

bar, die ons kopje koffie dan wel wat anders schenken en de 

technische- en bestuurlijke mensen van PUK. En niet te vergeten 

een gezellige ploeg medespelers, die de speelmiddag tot een 

gezellige en vriendelijke ontmoeting maken.  

Kom daarom eens kijken en probeer eens mee te spelen.  

Zoals altijd verzamelen we vanaf 13.30 uur in de kantine.  

U 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. Voor de komende tijd zijn de volgende data gepland: 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 12 en 

26 april. 

Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436,  Email  ruud.divendal@planet.nl 

 

Informatie over de WMO donderdag 9 februari 

Van 13.30 tot 15.30 uur wordt deze informatiebijeenkomst gegeven door een lid van het Wmo-

team uit Haarlem. Het Wmo-team ondersteunt kosteloos honderden mensen in Noord- en Zuid-

Holland bij het krijgen van maatschappelijke ondersteuning.  
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Naast vrijwilligers maken FNV (Zorg en Welzijn) en advocaten deel uit van het team. 

In de presentatie zal het Wmo-team aandacht schenken aan: 

- waarom is er een Wmo 

- wat is de samenhang met de Wlz 

- welke voorzieningen vallen onder de Wmo 

- hoe ziet een Wmo-procedure er uit (melding - aanvraag - besluit) 

- hoe wordt een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente gemeld 

- wie kunnen allemaal een melding doen 

- hoe gaat een keukentafelgesprek 

- wat doe je als je een verslag van een keukentafelgesprek ontvangt 

- hoe doe je uiteindelijk een Wmo-aanvraag 

- waar moet je op letten als je een besluit tot toekenning Wmo ontvangt 

- waar vraag je hulp? 

 

Adres: FNV gebouw, Surinameweg 8f (2e etage) Haarlem/Schalkwijk. Bereikbaar met bus 73, 

halte Belgiëlaan of bus 300, halte Winkelcentrum Schalkwijk (vanaf de halte 5 min. lopen). Komt u 

met de auto, dan is er een parkeerplaats tegenover de oprit van het FNV gebouw. Druk op de 

knop FNV bij de slagboom en zeg dat u voor de Anbo komt. Dan zal deze voor u worden geopend. 

 

Aanmelden voor deze middag kan tot donderdag 2 februari bij Paula Blom- Breeuwer, 

mail: paulabreeuwer@gmail.com of telefoon 0612057118. 

 

PATHE 50plus bios dinsdag 14 februari 2017 

Op dinsdag 14 februari is het weer tijd voor de film.  

CAFE SOCIETY met regie van Woody Allen.  

De film vertelt het verhaal van een jonge man, Bobby Dorfman, die het in Hollywood van de jaren 

30 hoopt te gaan maken. Hij gaat in Hollywood aan de slag als loopjongen voor zijn oom, een 

machtige agent voor filmsterren. Hij wordt al snel verliefd, maar helaas heeft het meisje al een 

vriend. Bobby neemt genoegen met vriendschap - tot de dag dat ze bij hem voor de deur staat om 

te vertellen dat haar vriend het heeft uitgemaakt. Bobby's leven neemt plotseling een wending en 

dan ook nog eens een hele romantische. 

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 de Jopenkerk om na te praten. 

Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43). Ticketprijs € 6.50 inclusief koffie of thee en iets lekkers, 

aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling.  

 

mailto:paulabreeuwer@gmail.com
tel:06%2012057118
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Eetclub woensdag 22 Februari. 

Wij gaan in Haarlem-Noord eten bij Flores, Floresstraat 19. 

Het wordt een keuzemenu.  

Inloop v.a. 17.30 uur en eten om 18.00 uur. 

Het bedrag is € 26,50. Graag eerst bellen tel. 06-53303131 en daarna 

overmaken op NL 61 ABNA 0845408976 t.n.v. A. Vooren-Burgerding. 

Bus: lijn 3 of 73, uitstappen halte Soendaplein/Schoterweg. 

 

Museumbezoek donderdag 23 februari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit keer gaan wij een aantal prachtige, oude grachtenpanden bekijken in Amsterdam. Eerst gaan 

wij naar de Cromhouthuizen en het Bijbelsmuseum aan de Herengracht 366 en voor wie nog zin 

en energie over heeft gaan wij daarna naar het Tassenmuseum Hendrikje op de Herengracht 573. 

 

Entree: Cromhouthuizen  MK gratis, zonder MK € 7,50 

Tassenmuseum MK gratis plus opslag € 1,50, zonder MK € 14,00 

 

Wij verzamelen om 10 uur in de hal van station Haarlem.  

Opgeven bij Ineke Nijssen: tel. 023-5358581 of email ineke48.nijssen@gmail.com. 

 

Bustocht dinsdag 11 april 2017 
 
Deze dag gaan we op pad met OSKAM REIZEN. Eerst naar Ridderkerk, waar we bij chocolaterie 

Van Noppen worden ontvangen door de gastheer Frits van Noppen. Daar beginnen we met twee 

kopjes koffie en gebak. 

Er is een demonstratie over het maken van chocoladebonbons en 

diverse relatiegeschenken van chocolade, we gaan ook proeven! 

De demonstratie is goed voor iedereen te zien en te horen. En er is ook een winkeltje aanwezig.  

Na de demonstratie wordt er een uitgebreide broodjeslunch gereserveerd met hierbij een broodje 

kroket en diverse dranken. 
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Vervolgens gaan we naar Rotterdam, waar we een bezoek brengen aan de Van Nelle fabriek. 

De fabriek van Van Nelle was een vooruitstrevend industrieel gebouw, ruim, licht en praktisch. 

Inmiddels wordt er allang geen koffie, thee en tabak meer geproduceerd, er zijn nu creatieve 

werkplekken. Wel snuif je nog historie op in het mooi gerenoveerde pand. Met recht heeft dit 

gebouw in 2014 de status 'werelderfgoed' van de Unesco gekregen. 

In twee groepen worden we door een gids rondgeleid door dit imposante gebouw. Deze 

rondleiding duurt één uur. Hierna krijgt u in de bedrijfskantine een kopje koffie / thee aangeboden. 

 
Daarna gaan er een gids mee met de touringcar voor een rondje Rotterdam. Hij zal u een aantal 

mooie plekjes laten zien. Wanneer de tijd het toelaat zal er nog gelegenheid zijn om even 'de 

benen te strekken' in Rotterdam. 

Dan gaan we weer richting Haarlem, waar we om ongeveer 18.00 uur zullen aankomen. 

 

AANMELDEN:  

ALLEEN OP ZATERDAG 18 FEBRUARI a.s.  tel. 023-5311553 van 8 tot 14 uur.  

 

In totaal kunnen er 48 personen deelnemen, rollators kunnen worden meegenomen. 

De kosten voor deze dagtocht zijn € 56,50 daar is ook de fooi voor de chauffeur bij inbegrepen.  

Bij aanmelding aangeven:  

1. 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. 

2. het bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekeningnummer:  

     NL 15 INGB 0758 3790 21  t.n.v. P.Blom-Breeuwer, o.v.v. uw naam (waar u mee aangemeld   

     bent), telefoonnummer en gewenste opstapplaats. 

U bent aangemeld als het bedrag op bovengenoemde rekening staat, op volgorde van 

binnenkomst. 

 

In de Activiteitenkalender van april de juiste vertrektijden. 
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Beste ANBO leden, 
 

Op woensdag 18 januari 2017 hebben de bestuursleden bij de notaris de oprichtingsakte getekend 

van de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 

 

Wij hebben het ANBO Hoofdkantoor meteen geïnformeerd dat wij officieel een Stichting hebben 

opgericht. 

De Stichting heeft in een gemotiveerde brief een bijdrage gevraagd aan het Fonds ANBO Dichtbij. 

Ook gaan de ANBO en de Stichting  samen een brief uitsturen naar al onze ANBO leden om de 

nieuwe ontstane situatie uit te leggen. 

 

Als wij het sponsorgeld hebben ontvangen gaan wij als bestuur van de Stichting ons beraden waar 

wij dat geld aan kunnen besteden, denk o.a. aan de maandelijkse informatiebijeenkomsten.   

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Riemens 

Voorzitter 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De koffieclub 'Ouderen in de Gooth', toastend met het aangeboden drankje. 

Ze zijn samen met de eigenaar van De Gooth dit jaar goed gestart. 
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Nieuws van de Belastingservice Ouderenbonden 

  

De drie landelijke Ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB werken al sinds 2001 samen  in de 

organisatie Belastingservice Ouderenbonden  (BSO). De KBO voert namens deze organisatie het 

secretariaat. Tot vorig jaar ontving de BSO voor haar kosten een subsidie van de Belastingdienst 

maar die is nu gestopt. De kostenbegroting voor 2017 van de BSO bedraagt € 550.000,--. 

Daarmee  worden ruim 100.000 aangiftes behandeld. 

  

Eigen bijdrage 

Om deze belangrijke service toch door te kunnen laten gaan is daarom besloten om de gebruikers 

een eigen bijdrage te vragen van € 5,50 per aangifte (bij partners dus € 11,-). 

Tegelijk met het tekenen van de zogenaamde meegeefbrief vult u 

bij het bezoek van uw Belastinginvuller een eenmalige machtiging 

voor dit bedrag in. De eigen bijdrage wordt dan zo’n vier weken later 

van uw rekening afgeschreven. 

Er is door de Ouderenbonden een hulpfonds ingericht. Indien de 

eigen bijdrage echt een probleem vormt kan men daar een beroep op doen. 

  

Daarnaast blijft de onkostenvergoeding voor de Belastinginvuller. Deze onkostenvergoeding 

betaald u contant aan de Belastinginvulhulp en bedraagt maximaal € 6,- per aangifte. Als de 

aangifte voor twee personen is, wordt het dus max. € 12,-. 

  

Lidmaatschapnummer is nodig 

De drie aangesloten bonden Unie KBO, ANBO en PCOB bieden de Belastingservice in 

verenigingsverband aan. Wie lid is, mag gebruik maken van de dienst (naast de vele andere 

diensten en voordelen). Niet-leden kunnen we niet helpen. Bij een aangifte voor een echtpaar 

(fiscale partners) behoeft slechts een van de twee lid te zijn van een van de bonden. Als ANBO-lid 

ontvangt u de nieuwe 2017-lidmaatschapkaart eind januari. 

  

Machtigingscode 

Cliënten die al eerder gebruik maakten van onze Belastingservice ontvangen voortaan (helaas) 

niet meer automatisch de machtigingscode van de Belastingdienst. Omdat onze 

Belastinginvulhulpen gebruik maken van de VIA (vooraf ingevulde gegevens) bij de aangifte moet 

hij/zij deze machtigingscode nu aanvragen. Daarna krijgt u deze thuisgestuurd en blijft acht weken 

geldig. U wordt verzocht om direct na ontvangst van de code contact op te nemen met uw 

invulhulp en de code door te geven. 
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Tenslotte 

Het is nooit prettig als er steeds zaken wijzigen. Deels zijn het 

verbeteringen waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens beter 

beveiligd zijn, maar zaken als eigen bijdragen kunnen we missen als 

kiespijn. De Belastinginvulhulpen doen echter ook dit jaar weer hun 

best om u goed van dienst te zijn, daar kunt u op rekenen. 

  
Ruud Divendal, 
coördinator Belastinghulp Activiteitenteam Haarlem 
tel. 06-531 60 436 email: ruud.divendal@planet.nl 
  

 

 

Rijbewijskeuring 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van 

hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 24 februari terecht op het spreekuur in 

Trefpunt 't Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60, Haarlem. Schikt de datum u niet dan zijn er 

andere mogelijkheden in Haarlem en omstreken.  

  

Voor senioren kost de keuring € 30,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het  

€ 52,50.   

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau 

van Regelzorg Rijbewijskeuringen:  088-23 23 300. Zelf een datum plannen kan via 

www.regelzorg.nl.  

 
 

Het maartnummer verschijnt eind februari. Kopij uiterlijk 18 februari eenmalig naar Liohra 

Meesters, mail liohrameesters@gmail.com, met cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 

 

 

http://www.regelzorg.nl/

