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Van de voorzitter 

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem (voorheen ANBO afdeling) is een half jaar op weg. Het is 
ons gelukt om (bijna) alle sociale activiteiten uit de afgelopen jaren voort te zetten. 
Samen koffie drinken, jeu de boules, film, museum, eten, stadswandeling, fietsen.  Op 11 april was 
de bustocht naar Rotterdam en op 22 juni was er een lunchbijeenkomst voor de vrijwilligers.  
 

Stichting wordt Seniorenclub Haarlem 
Een stichting was nodig om sponsors te werven en subsidie aan te vragen. Zo is het gelukt om het 
Hofje Codde en Van Beresteyn als sponsor te werven. We kunnen met dat geld de maandelijkse 
informatiemiddagen weer organiseren. Hiermee starten we in september.  
 
Maar het woord “stichting” is formeel en onhandig in het dagelijks gebruik. Wij willen ons daarom 
voortaan ‘Seniorenclub Haarlem’ noemen. Immers: een dagje uit met de seniorenclub klinkt toch 
heel anders dan een dagje uit met de stichting. 
 

De financiële middelen 
Hoe belangrijk sponsors ook mogen zijn, een sponsorbijdrage is altijd enigszins onzeker. Zij is 
eenmalig en voor een bepaald project en dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.  
Continuïteit ontstaat alleen door leden, maar een stichting heeft die niet. Donateurs nemen die rol 
ten dele over. Vandaar onze oproepen in de Nieuwsbrief om donateur te worden. Ruim veertig 
mensen hebben hieraan gehoor gegeven. Op deze manier hebben we geld binnengekregen om de 
vaste kosten te kunnen betalen (bankkosten, website enz.).  
 
2017 is het startjaar waarin iedereen welkom was, maar vanaf 1 januari 2018 dient men donateur te 
zijn om aan de activiteiten deel te kunnen nemen. De donatie richtlijn van 2017 was € 25,-- per jaar 
(meer mag altijd). Voor 2018 blijft € 25,-- per jaar het minimum. Bij een activiteit met een beperkt 
aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan, gaan donateurs voor. Indien er plaats is voor 
een partner of introducé betaalt deze meestal een kleine toeslag. Dat geldt niet voor koffiedrinken 
en samen naar de film gaan, omdat daar als regel geen plaatsbeperking zal zijn.  
 

Oproep om donateur te worden van de Seniorenclub Haarlem: 

• Steun en maak gebruik van de activiteiten op sociaal-cultureel gebied in het kader van een 

levenlang leren en bewegen, 

• Ontmoet bekende en nieuwe senioren in een vertrouwde omgeving, deel uw ervaringen 

zodat u zich niet of minder alleen zult voelen, 

• Meldt u indien u ideeën heeft voor activiteiten en wordt vrijwilliger bij de uitvoering.  

 

Als u, behalve deze plaatselijke sociale activiteiten, de belangenbehartiging van senioren op 
landelijk niveau wilt steunen, gebruik wilt maken van de belastinginvulhulp van de drie 
samenwerkende ouderenbonden, individuele ondersteuning wenst of diverse kortingen, is 
lidmaatschap van een landelijke ouderenbond zeker te overwegen. 
 
Hans Riemens 
 
 

Pagina 1 van 7 



Nieuwsbrief Seniorenclub Haarlem augustus 2017 

 

Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

Maandag 7 augustus is er nog koffie/thee drinken bij Tante Sientje, maar vanwege de vakantie is 

Tante Sientje gesloten op maandag 14, 21 en 28 augustus. De meeste koffiedrinkers komen graag 

bij elkaar op de maandagochtend, daarom is er gekozen om uit te wijken. 

 

Maandag 14, 21 en 28 augustus is het koffiedrinken bij:  

Café Restaurant VANDESANDE, Santpoorterplein 1, Haarlem. 

 

Anja Vooren is gastvrouw, bij afwezigheid zal Corrie Driessen haar vervangen. 

VANDESANDE is bereikbaar met de fiets of bus 2. U stapt uit bij de halte Velserstraat. Van hieraf is 

het nog ongeveer 3 minuten lopen. 

Op maandag 4 september zijn we weer welkom bij Tante Sientje. 

  

Koffieochtend woensdag om 10.30 uur 

Iedere woensdag gezellig koffie of thee drinken in de serre of bij mooi weer op het gezellige terras 

van Café De Gooth. 

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

Elke woensdag vanaf 11 uur is er op de Botermarkt een snuffelmarkt. 

 

Eetclub woensdag 2 augustus 

LET OP: DE EETCLUB IS NU IN DE EERSTE WEEK VAN DE MAAND. 

Door met de eetclub naar de eerste week van de maand te gaan, is het mogelijk om ook aan de 

andere activiteiten deel nemen. 

Woensdag 2 augustus gaan wij eten bij Chinees-Indisch 

Restaurant Manor, Hagelingerweg 42, Santpoort-Noord, en wel 

een Chinese tapas. De prijs is  € 25,50 p.p.  

U wordt verwacht om 17.30 uur. We gaan om 18.00 uur eten.  

Het bedrag graag overmaken op NL 61 ABNA 0845 4089 76 t.n.v. A. Vooren-Burgerding.  

Er is plaats voor 25 personen.  

Gaarne zo spoedig mogelijk telefonisch aanmelden bij Anja, tel.06-53303131. 
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Jeu de Boules 26 juli, 9 en 23 augustus 

 

 

 

 

 

 

Beste Jeu de Boules liefhebbers, 

De zomer is er dan wel maar zo af en toe laat hij het afweten. Zo ook op onze speelmiddag van 12 

juli jl. Na enig aandringen van een flink deel van ons gezelschap werd besloten om toch maar 

binnen te spelen. De komende woensdagmiddagen mag echter verwacht worden dat het lekker 

zomerweer is en we zullen daarom vrijwel zeker buiten spelen. Mocht het af en toe een regendag 

worden dan kunnen we altijd binnen terecht. Hou rekening met warmte en zon, dus hoeden en 

flesjes water zijn aan te bevelen. 

Er is geen vakantiestop. Op de volgende speeldagen bent u van harte welkom:  

26 juli; 9 en 23 augustus; 13 en 27 september. De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een 

kop koffie of thee. We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine van PUK aan de Vlietweg schuin 

tegenover het Bastion hotel en MacDonalds, te bereiken met de lijnen 2-3-73 en 75 halte Delftplein. 

Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. Gesloten schoeisel (voorschrift) met niet 

al te dunne zolen is aan te bevelen. Ballen worden (indien gewenst) gratis beschikbaar gesteld. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436 of per email : 

ruud.divendal@planet.nl 

 

Fietsclub vrijdag 11 augustus 

Hallo fietsvrienden,  

We gaan weer op pad: vrijdag 11 augustus om 10 uur verzamelen 

op de Grote Markt bij de fontein. We gaan via de Kennemerduinen naar 

Bloemendaal aan Zee en drinken koffie bij Parnassia. Daarna fietsen we 

naar IJmuiden. Neem wat eten en drinken mee voor onderweg.  

P.S. de fietstocht van 14 juli is verregend, erg jammer.  

Groeten Nico Geluk, tel.06-48406036, happy day! 
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Stadswandeling woensdag 16 augustus 2017 

Vrij dichtbij en toch tamelijk onbekend is Tuindorp Oostzaan, ons doel voor vandaag. 

Onder leiding van een gids maken we in ongeveer 2 uur kennis met dit dorp; hij vertelt over de 

aanleg en bouw met o.a. kenmerken van de Amsterdamse School, ook horen we het verhaal over 

de vergeten watersnood van januari 1960, waarbij het dorp midden in de nacht ontruimd moest 

worden 

De kosten voor de gids bedragen € 5.-- per persoon. Er kunnen 20 mensen mee. 

Aanmelden bij robbywouter@hetnet.nl of telefonisch 023-5276336. 

We ontmoeten elkaar in de hal van station Haarlem om 10.00 uur en nemen de trein van 10.10 uur 

naar Amsterdam, waarvandaan we per bus naar onze bestemming reizen.  

 

Museumbezoek donderdag 31 augustus 

Wij gaan naar het museum Broeker Veiling, de oudste 

doorvaarveiling ter wereld. 

Op deze locatie in Broek op Langedijk is in 1887 het veilen van 

groente bij afslag ontstaan, met als groot voordeel dat dit veel 

sneller gaat dan veilen per opbod. 

Het was vaak een drukte van belang, in tientallen bootjes voeren 

de tuinders met hun groente naar de veiling en de producten werden tijdens de doorvaart geveild. 

Tot 1973 was dit veilinggebouw het economische hart van de tuinbouwcultuur in deze regio.  

De historische gebouwen houden de herinnering levend. 

 

We krijgen een goede indruk van de werkwijze tijdens een demonstratieveiling, waarbij er ook echt 

gekocht kan worden. Een miskoop valt daarbij niet uit te sluiten! 

De authentieke veilingklok uit 1903 is nu nog steeds in werking! 

Als afsluiting maken we een boottocht door het Rijk der Duizend Eilanden, waarop de tuinders hun 

groenten verbouwden en die ontstaan zijn door eeuwen ploeteren en baggeren. 

 

Toegang en audiotour gratis met MK en zónder € 17,--. 

 

We zien elkaar om 9.15 uur in de stationshal en nemen de sprinter van 9.31 uur naar Alkmaar. 

Een tamelijk lange dag, om ongeveer half zes/zes uur zijn we terug in Haarlem. 

 

Opgeven per mail bij Marius Meesters mariusmeesters@versatel.nl of tel. 023-7514428. 
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Museabezoek 

Een aantal jaren organiseerde ik, samen met Ineke – en later ook met Marius – de ANBO-

museumbezoeken op de laatste donderdag van de maand. Op 29 juni heb ik dat voor het laatst 

gedaan, met een bezoek aan het Siebold-huis en de Hortus in Leiden. Het werd een plezierig 

hoogtepunt van vele bezoeken. Ik dank de deelnemers en de ANBO voor hun lieve kaarten en 

attenties die ik kreeg. 

 

Ik ga zeker ook nog wel mee als deelnemer. Juist in de wereld van vandaag is het zo belangrijk om 

de feiten uit het verleden te leren kennen naast de waan van de dag. Goede kunst is vaak 

gecompliceerd maar onuitputtelijk en kan de tijd doorstaan. Het is prettig om dit ook af en toe met 

anderen te doen: je komt tot een oordeel in een gesprek met anderen. Een oordeel moet niet alleen 

in je hoofd worden gevormd maar ook in relatie met anderen. Zo leer je empathie: je leert ook door 

de ogen van een ander te kijken en je bereikt overeenstemming over de betekenis van een 

kunstwerk of er worden juist verschillen duidelijk; beide werken verhelderend! 

 

Je stuit op kunstwerken die je uitdagen opnieuw te leren kijken. Ik 

had dat heel sterk bij ons bezoek aan de tentoonstelling over het 

surrealisme in Boijmans. Emotioneel heb ik niet zoveel met het 

surrealisme, bij Dali heb ik vaak mijn bedenkingen, maar al kijkend 

ervoer ik wat een kind ervaart als hij voor het eerst de wereld en de 

dingen om zich heen echt gaat onderscheiden en er betekenis aan 

toekent. 

 

Kunst hoort bij het mens-zijn. Het verrijkt ons met gevoelens en ervaringen die je anders niet zou 

hebben. Ik wens de museumgroep dan ook nog een lange, mooie toekomst toe. 

 

O ja: David Mitchell schreef een onderhoudend boek, De niet verhoorde gebeden van Jacob de 

Zoet, over een Nederlander op Deshima in de eerste helft van de 19e eeuw. Daarin komt een dokter 

voor, Marinus, die is geïnspireerd op Von Siebold, de eigenaar van ....; precies! 

 

Koos Hennephof 
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Bustocht donderdag 14 september 

 

Er kunnen nog mensen mee!  

Deze dagtocht gaan we maken met OSKAM reizen, naar het oosten van het land. 

Eerst gaan we naar  Hattem. Daar genieten we in het Bakkerijmuseum van koffie of thee met een 

lekkere krakeling. Het museum kan op eigen gelegenheid bezocht worden.  

Om 12.00 uur varen we met rederij Hattem over de IJssel naar de 

Hanzestad Deventer. Aan boord gaan we de lunch gebruiken met 

o.a. een kroket.  

De boot legt om 15.00 uur aan in het centrum van Deventer, aan 

het Wellepad. Dit is dicht bij het mooie centrum van Deventer.  

De Deventer-koekwinkel is op loopafstand, net als rechts van de 

Brink allemaal straten met mooie oude gevels. 

Tot 16.45 uur zijn we in de gelegenheid om Deventer te bekijken of op een terrasje te gaan zitten. 

Dan gaan we weer met de bus richting Haarlem. Rond 18.00 uur zijn we weer bij de 

opstapplaatsen. 

 

Deze bustocht is nog niet vol, er kunnen nog 5 mensen mee.  

Aanmelden bij Paula Blom-Breeuwer, tel. 06-12057118, bij geen contact naam inspreken en 

de plek waar u wilt opstappen: Julianapark bij de bushalte, of in Schalkwijk voor de Chinees, 

bij bushalte Andalusië. 

  

De kosten voor deze dagtocht zijn € 57,50 ( daar is ook fooi voor de chauffeur bij inbegrepen). 

Dit bedrag dient NA AANMELDING TE WORDEN OVERGEMAAKT op rekeningnummer: 

NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom- Breeuwer. 

 

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

binnenkomst. 

 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017 

Vertrek: 8.15 uur Julianapark bij de bushalte hoek Pijnboomstraat,  

              gastvrouw Anja Vooren, tel. 06-53303131 

Vertrek: 8.30 uur Schalkwijk voor de Chinees, bij bushalte Andalusië,  

              gastvrouw Paula Blom, tel. 06-12057118 
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Internationale Dag van de Ouderen woensdag 4 oktober 
 
Elk jaar vindt op 1 oktober de Internationale Dag van de Ouderen plaats. 
Ook dit jaar willen de Samenwerkende Ouderen Bonden aandacht aan deze dag besteden.  
Wij nodigen u graag uit voor een feestelijke bijeenkomst, een paar dagen later nl.  op woensdag 4 
oktober 2017 in de Moeder van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, tegenover verzorgingshuis 
‘Schalkweide’. Bus 3 stopt op ca. 100 meter van de kerk.  
 
Het programma is al bekend! 
11.00 - 11.30 u Inloop 
11.30 - 12.45 u Welkom, koffie/thee, loterij 
12.45 - 13.30 u Lunch 
13.30 - 14.30 u Optreden Wereldkoor met liederen uit alle landen 
14.30 - 15.00 u Pauze met hapje en drankje 
15.00 - 16.00 u Optreden Harlem Town Jazzband 
16.00 - 16.05 u Afsluiting feestelijke dag 
 
Deze dag wordt u gratis aangeboden door de Samenwerkende Ouderen Bonden in Haarlem.  Dit is 
mogelijk dankzij de sponsoring van het Hofje Codde en van Beresteyn. Zoals altijd zal een groep 
vrijwilligers klaarstaan om de bijeenkomst te laten slagen.  
 

Reserveer deze datum vast in uw agenda. Hoe en waar u aan te melden leest u in de 
volgende nieuwsbrief. 
 

Van de Belastinginvulhulp 
 

Voor de belastingaangifte 2016 die inmiddels achter ons ligt werd een eigen bijdrage van de 

cliënten gevraagd van € 5,50 per aangifte. Deze werd inmiddels geïnd namens de drie 

samenwerkende bonden waarvan de KBO de administrateur is. Vandaar dat die afschrijving 

plaatsvindt onder de naam KBO. 

Leden van de ANBO krijgen deze eigen bijdrage echter terug omdat deze al via een algemene 

contributieverhoging was geregeld.  Over die afspraak is binnen de drie bonden een verschil van 

mening ontstaan waardoor er vertraging is opgetreden bij de terugbetaling. Naar verwachting zal 

het  probleem omstreeks 1 augustus zijn opgelost en kan alsnog met de terugbetaling worden 

begonnen. 

Bij vragen over dit onderwerp graag rechtstreeks bellen met de ANBO in Woerden 0348- 466690. 

Het septembernummer verschijnt eind augustus. 

Kopij uiterlijk 18 augustus naar Gerda Tesselaar, mail nieuwsbrief.ath@gmail.com, 

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 
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