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Koffieochtend maandag om 11.00 uur 

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

gezellig. 

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. 

Let op: 2e Pinksterdag (5 juni) is Tante Sientje gesloten! 

  

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 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. 

 

De Fietsclub vrijdag 16 juni 

Vrijdag 16 juni gaat de fietstocht naar de Zaanse Schans. Verzamelen om 

10.00 uur bij de fontein op de Grote Markt. Neem wat eten en drinken mee 

voor onderweg. Bij slecht weer gaat de tocht niet door.  

Voor inlichtingen bel Nico Geluk tel. 06-48406036. 

 

Stadswandeling woensdag 21 juni 2017 

Wat weten we eigenlijk over Deventer behalve dat er de beroemde Deventer koek vandaan komt? 

Hoog tijd dus om deze oude hanzestad eens wat beter te leren 

kennen. 

We verzamelen zoals gewoonlijk in de hal van het station en 

wel om 09.10 uur, we nemen de trein van 09.25 uur.  

Er kunnen 20 mensen mee en de kosten voor de gids zijn € 4,-. 

Opgeven vóór 10 juni via de mail robbywouter@hetnet.nl of 

telefonisch 023-5276336. 
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Jeu de Boules 14 en 28 juni 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Jeu de Boules liefhebbers, 

 

Schuin achter het Spaarne Gasthuis, in het uiterste puntje van Haarlem Noord, ligt het fraaie Jeu de 

Boules centrum “Boulodrome” met 16 binnenbanen en 32 buitenbanen. Hierboven een foto van het 

gebouw toen het net klaar was.  

Woensdagmiddag om de 14 dagen van 14.00 - 16.00 uur speelt hier een groep van 20 - 30 

senioren. Op koude en/of natte dagen spelen we binnen in de rode hal, in de zomer gebeurt dat 

buiten.  Dit jaar gebeurt dit voor het 6e jaar!  Traditiegetrouw gaan we onze 6e verjaardag weer 

vieren met een gezellig etentje, maar daarover hoort u in de volgende Nieuwsbrieven. 

 

Jeu de Boules is een spel wat niet zozeer kracht als wel handigheid vraagt. Een ieder kan het 

spelen.  

Er is geen vakantiestop. Op de volgende speeldagen heten wij u graag welkom: 14 en 28 juni; 12 

en 26 juli; 9 en 23 augustus. De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of thee. 

We verzamelen vanaf 13.30 uur in de kantine. 

Drankjes in de pauze of na afloop zijn voor eigen rekening. Buiten wordt op grindbanen gespeeld, 

dus gesloten schoenen met niet al te dunne zolen zijn aan te bevelen. Ballen worden (indien 

gewenst) gratis beschikbaar gesteld. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ruud Divendal  

tel. 06-53160436 of per email : ruud.divendal@planet.nl.  
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Woensdag 28 Juni 

Vanavond gaan wij weer eten bij Eetcafé Flores, Floresstraat 19, 2022 BB Haarlem. 

Het is een keuzemenu en de prijs is € 26,50. 

U wordt verwacht vanaf 17.30 uur,om 18.00 uur gaan wij eten. 

I.v.m. vakantie deze keer opgeven (vanaf 6 juni) bij Paula Blom-Breeuwer,  

tel. 06-12057118. 

Het bedrag graag overmaken op NL61 ABNA 0845408976  

t.n.v. A.Vooren-Burgerding. 

U kunt het Eetcafé bereiken met bus 3 of 73, uitstappen halte Julianaplantsoen. 

 

Museumbezoek donderdag 29 juni 

Waarheen?  Leiden. 

Wat? SieboldHuis en de Hortus. 

Kosten? MK gratis in beide locaties. 

Hoe? Per trein; verzamelen station Haarlem, 9.45 uur. 

Aanmelden? Bij Koos Hennephof,  kohenn@xs4all.nl of  0235321179. 

Toelichting: 

a. Japanmuseum SieboldHuis herbergt het mooiste uit Japan achter een Nederlandse 

historische gevel. Het museum is vernoemd naar Philipp Franz von Siebold (1796-1866), die 

dit huis van 1832 tot 1845 bewoonde. Zie ook: http://www.sieboldhuis.org/ 

b. 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 Von Siebold 

ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China. Zie ook: 

https://www.hortusleiden.nl/ 

 

Wandelen in Middenduin 

Heeft u ook zin in een gezellige wandeling door een mooi gebied? 

Op dinsdag- en donderdagochtend wandelt een groepje met elkaar door Middenduin. 

Beide ochtenden verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van Middenduin, Duinlustweg, 

Overveen. We wandelen ongeveer 1 uur. 

Als afsluiting van de wandeling is er een mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken. 

Wanneer u vragen heeft over het wandelen, of bij regen, dan kunt u contact opnemen met:  

Els van den Bos, telefoon 023-5762443. 
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Berichtje van Paula Blom-Breeuwer uit Portugal 
 

 
De koffie-ochtenden bij Tante Sientje en De Gooth samengevoegd! 

Hier in Monto Gordo iedere ochtend op het strand. We komen hier 

ook mensen tegen van de eetclub en de fietsclub. 

Allemaal mensen die donateur zijn van de stichting! 

 

 

Donateurs gezocht! 

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is op 18 januari 2017 opgericht om de sociale activiteiten 

voort te zetten die we als lokale afdeling van de ANBO de afgelopen jaren hebben georganiseerd.  

 

Een stichting is een zelfstandige eenheid en moet dus op zoek naar inkomsten. Die kunnen komen 

van subsidies, sponsoring en uit fondsen. Vanuit de ANBO is er geen financiële ondersteuning 

meer. We zijn nu actief bezig andere organisaties te benaderen. 

Een vierde inkomensbron is donateurs. Dat zijn mensen die je organisatie een warm hart toedragen 

en je financieel willen steunen.  

 

Als Stichting Senioren Activiteiten Haarlem willen we meer bieden dan de reguliere activiteiten die 

zichzelf bedruipen. We denken ondermeer aan een website en promotiemateriaal. Ook willen we 

een  gezellige middag voor de vrijwilligers organiseren, versiering en muzikale omlijsting van de 

kerstlunch bieden en deskundige sprekers op de donderdagmiddag-informatiebijeenkomsten 

kunnen uitnodigen. Echter: alles kost geld! Daarom vragen we u: ondersteun ons en word donateur! 

 

De eerste donaties zijn binnen! 

Wilt u ons ook steunen of kent u mensen die dat willen? U wordt al donateur vanaf € 25,00 per jaar. 

Maak uw gift over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten 

Haarlem. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij:  

Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem.  

E-mail: secretaris.SAH@gmail.com of telefoon: 023 – 5260850. 
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Rondkomen met een krappe beurs 

Lastig genoeg.  Heeft u een laag inkomen en hoge (ziekte) kosten dan was het wettelijk eigen risico 

( € 385,--) van vorig jaar (2016) een forse aanslag op uw inkomen.   

De gemeente Haarlem kent echter voor zulke situaties twee tegemoetkomingen. 

 

Wettelijk eigen risico  

De Tegemoetkoming Eigen Risico is eenmalig. De vergoeding gebeurt achteraf.  Heeft u alle 

rekeningen uit 2016 al betaald dan kunt u de tegemoetkoming aanvragen. De eerste € 100,-- van 

het wettelijk eigen risico blijven voor uw rekening. Van het bedrag dat u 

daarboven heeft betaald krijgt u 90% vergoed. De tegemoetkoming moet u 

aanvragen vóór 1 oktober 2017. 

Heeft u uw wettelijk eigen risico voor 2017 al helemaal gebruikt, dan kunt u 

voor 2017 nu al de aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.  

 

WMO voorziening 

Bij een WMO maatwerkvoorziening betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Na betaling van de 

rekening kan er bij de gemeente een vergoeding van 90% van de eigen bijdrage worden 

aangevraagd. Deze tegemoetkoming kan direct na het betalen van de maandelijkse CAK-rekening 

worden aangevraagd. Wachten tot het einde van het jaar is hierbij niet nodig. 

 

Zegt het voort 

Informatie over deze regelingen wordt verspreid via de gemeentelijke kanalen en er liggen vaak ook 

folders bij huisartsen en apotheken. Er hangen ook posters in de stad. Hoe meer mensen van deze 

regeling gebruik maken, des te beter. 

Voor vragen of  hulp Loket Haarlem 023-543 09 90. 

 

 

Het julinummer verschijnt eind juni. 

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

met  cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 
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