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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 Cafe ́De Gooth.  
Locatie: Botermarkt 19, Haarlem. Er is altijd een 
gastheer of gastvrouw van de ANBO aanwezig om 
u te ontvangen. 
Cafe ́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.   

 

 

 

PATHE 50 plus bios dinsdag 14 maart 

Op dinsdag 14 maart draait SULLY. Een film geregiseerd 
door Clint Eastwood en met hoofdrolspeler Tom Hanks. Het 
gaat over de piloot Sully die op 15 januari 2009 zijn 
defecte vliegtuig een noodlanding laat maken op het 
ijskoude water van de Hudson rivier. Hij redt hiermee 155 
mensenlevens. Maar terwijl Sully genoemd wordt door het 
publiek en de media om deze buitengewone prestatie, is er 
een onderzoek gaande dat zijn reputatie en carriere dreigt 
te vernietigen. 
Vanaf 13.00uur 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 en thee en iets 
lekkers, aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling. 
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Stadswandeling Amersfoort woensdag 15 maart 

 
Stadswandeling op woensdag 15 maart met het Gilde Amersfoort. 
Duur van de wandeling is ongeveer 1 1/2 uur. 
Verzamelen in de hal van station om 09:20, we nemen de Sprinter 
van 09:32 van spoor 1 naar Amsterdam CS, en vervolgens de 
intercity van 10:00 van spoor11b naar Amersfoort. 
Hierna is het een kwartier lopen naar de Lieve Vrouwenstraat 19, 
koffie bij restaurant 't Lieve Vrouwje. De wandeling start bij de OLV-
toren. Kosten voor de gids zijn €5,-- p.p. Graag gepast in biljet van 
€5.                                  
Aanmelden voor 12 maart per telefoon 023-5276336 of mail naar 
robbywouter@hetnet.nl. 

 

Jeu de Boules woensdag  8 en 22 maart 

  
  
 
 
 
 
 
 

Jeu de Boules instuif, een vaste ANBO activiteit voor het gehele jaar! 
U bent te gast bij PUK in Haarlem Noord aan de Vlietweg schuin tegenover het Bastion 
hotel en Macdonald, op loopafstand van de bushalte Delftplein/Spaarne Gasthuis van lijn 
2, 3, 14, 73 en 75. 
Dit jaar spelen we al weer 6 jaar! Het is pure ontspanning. Tussen de 24 en 28 
deelnemers melden zich als regel op de spelmiddag. Eén meer of minder speelt geen rol, 
iedereen is welkom en speelt direct mee want het spel is snel geleerd. Je speelt met eigen 
- of ter plaatse kosteloos geleend materiaal van de vereniging PUK. Kou en regen maken 
niet uit want in zo’n geval spelen we binnen in de goed verlichte en zo nodig verwarmde 
hal. De kosten bedragen 
€ 5,-- per keer, incl. een kopje koffie of thee. Drankjes in de pauze of na aflop zijn voor 
eigen rekening.  We spelen op de woensdagmiddag om de 14 dagen van 14.00 tot 16.00 
uur. De komende speelmiddagen zijn: 22 februari, 8  en 22 maart, 12 en 26 april. 
Verzamelen doen we in de kantine van PUK vanaf 13:30 uur. 
Informatie: Ruud Divendal  06-53160436  of Email   ruud.divendal@planet.nl 

 

Museumbezoek donderdag 30 maart 

Wie jong van geest is en graag voor raadsels wil worden 
gesteld: je mag mee naar het Museum Boijmans-van 
Beuningen, waar een tentoonstelling is over het surrealisme. 
Topwerken uit vier privéverzamelingen van Salvador Dali, 
Max Ernst, René Margritte en Joan Miró, plus de eigen, 

wereldberoemde collectie surrealisten van het museum zelf. 

mailto:robbywouter@hetnet.nl
mailto:ruud.divendal@planet.nl
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Entree: met MK: € 3.50; zonder MK:  € 18.50. Speciale audiotour € 3. 

We verzamelen op donderdag 30 maart om 9.45 uur in de hal van Station Haarlem voor 
de trein van 9.50 uur naar Rotterdam. 

Aanmelden bij Koos Hennephof mail kohenn@xs4all.nl of tel. 023-5321179 

 
Vooraankondiging voor april Museumbezoek: 

Donderdag 27 april is koningsdag en daarom vervalt het museumbezoek. 
Naar een alternatieve datum wordt gezocht, meer nieuws in de volgende Activiteiten 
Krant. 

 

Eetclub donderdag 30 Maart 
 

Omdat de gastvrouw een cursus volgt is deze en volgende 
maand de eetclub op donderdag, daarna weer op woensdag. 
Op 30 maart gaan we naar Chinees restaurant de Draak, 
Amsterdamstraat 24 in Haarlem oost. 
We gaan genieten van een Tipan menu, dat zijn hete platen 
waar het eten op wordt geserveerd. 
U wordt verwacht om 17.30uur en om 18.00 uur gaan wij 
eten. 
Te bereiken met bus nr. 2 uitstappen Nachtzaamstraat/Teding 
v Berkhoutstraat. 

Het menu kost € 22,- incl koffie of thee 
Graag even bellen op Tel. 06-53303131 naar Anja Vooren en daarna overmaken op 
rekening nr.  ABNA NL61 0845408976 t.n.v.  A.Vooren-Burgerding. 
 

Vrijdag 7 april een bijzonder uitje! 

We kunnen naar Klein Duimpje in 
Hillegom. 

Je zal je afvragen, wat gaan wij 
senioren bij Klein Duimpje doen. 

Het idee voor een proeverij is 
ontstaan op de woensdagmorgen bij de Gooth, tijdens het koffie drinken. 
Bonnie van de Gooth had het over de bierbrouwerij in Hillegom. 
Op vrijdag 7 april kunnen wij met een groep van ongeveer 15 personen een bezoek 
brengen aan de brouwerij, we zijn daar om 15.00 uur welkom. 
We krijgen een rondleiding met na afloop een proeverij met een bittergarnituur, de 
kosten € 15,50 per persoon. 
We verzamelen bij het bus informatiebord op het stationsplein, om 14.00 uur en gaan 
met bus no. 50 naar Hillegom, na het uitstappen is het nog 5 minuten lopen. 
Aanmelden tot 25 maart. 
Opgeven: Rob Blom tel. 06-22223067 of per mail: blom46rob@gmail.com het bedrag 
overmaken op rek. nr. NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom- Breeuwer. 

 

mailto:kohenn@xs4all.nl
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Mededeling over 'Jaar van de Ontmoeting'. 

Beste ANBO leden, 
 
In het laatste overleg met de wethouder Welzijn Jur Botter werd ik geinformeerd over de 
plannen  van de gemeente Haarlem in 2017. Het wordt een jaar waarin de gemeente extra 
aandacht vraagt voor het probleem “ eenzaamheid ”. 
De gemeente heeft ons een brief gestuurd over dit nieuwe initiatief en daarin staat het 
volgende. 
 
De Gemeente Haarlem heeft 2017 tot het “Jaar van de Ontmoeting” uitgeroepen. Dit 
betekent dat in heel 2017 het ontmoeten en de onderlinge contacten onze bijzondere 
aandacht heeft waarmee we willen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van 
eenzaamheid. Uit eigen gemeentelijk onderzoek en uit onderzoek van de GGD blijkt dat 
eenzaamheid een ernstig probleem is en we daarin de laatste jaren geen verbetering zien. 
Eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor, ook in Haarlem. Chronische eenzaamheid 
kan ernstige fysieke en psychische gezondheidsproblemen geven. Niet alle eenzaamheid is 
op te lossen, maar er is alle reden om sterk in te zetten op het bevorderen van het 
onderlinge ontmoeten. 
De wethouder heeft het “Jaar van de ontmoeting” officieel geopend in het Patronaat cafe. 
Hier is ook de website www.haarlemontmoet.nl gelanceerd. Op deze website kunnen 
zowel bewoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties initiatieven en activiteiten 
plaatsen waarbij Haarlemmers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar deelnemen. Met 
het aanbod aan activiteiten op de site kunnen zorgverleners mensen warm maken over 
hoe en waar andere Haarlemmers op laagdrempelige wijze te ontmoeten. 
De wethouder vraagt nu aan ons om u te wijzen op deze website 
www.haarlemontmoet.nl . De site is een prachtig hulpmiddel om burgers van Haarlem te 
verwijzen naar activiteiten in de stad  en te verleiden om mee te doen. Het hele jaar 
kunnen er initiatieven op de website gezet worden. Het is de bedoeling dat er de komende 
tijd zoveel mogelijk te vinden is. De website is ingedeeld in stadsdeel Noord, Oost, 
Centrum, Zuid-West en Schalkwijk. 
 
Wij hebben de stichting Senioren Activiteiten Haarlem opgericht.   
In het kort samengevat is ons doel: het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge 
contacten van senioren, zijnde alle personen van 50 (vijftig) jaar of ouder. Dit geschiedt 
onder meer door het initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied, 
bijeenkomsten, scholing, kennisoverdracht en voorlichting en het samenwerken met 
anderen.  
Dus de stichting werkt ook al aan bestrijding van “ Eenzaamheid ”. 
 
Het bestuur is uitgenodigd op 2 maart om te komen naar de Haarlemse conferentie over 
eenzaamheid. De conferentie maakt onderdeel uit van de activiteiten in het kader van het 
Jaar van de Ontmoeting. De gemeente Haarlem wil graag met ons en andere partijen uit 
de stad in gesprek over wat we gezamenlijk kunnen doen om eenzaamheid in Haarlem te 
bestrijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Riemens Voorzitter 
 

http://www.haarlemontmoet.nl/
http://www.haarlemontmoet.nl/
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Goed nieuws voor ANBO leden die gebruik maken van de Belastingservice bij 
het invullen van hun Aangifte Inkomstenbelasting.   
 
Eigen bijdrage  
In de februari Nieuwsbrief las u : 
“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 4 weken later van uw rekening afgeschreven.” 
 
Dit blijft gehandhaafd MAAR als ANBO lid krijgt u deze eigen bijdrage in mei 
weer teruggestort op uw rekening. Een beetje omslachtig maar dat heeft te maken 
dat er met de drie bonden afspraken zijn gemaakt. In het komende ANBO Magazine staat 
e.e.a. uitvoeriger vermeld. De onkostenvergoeding voor de Belastinginvulhulp blijft 
ongewijzigd. 
 
Lidmaatschapsnummer is nodig, inmiddels ontving u de nieuwe 
lidmaatschapskaart. 
Wie lid van een Ouderenbond 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. 
 
Ruud Divendal, coördinator Belastinghulp ANBO Activiteitenteam Haarlem 
tel. 06-531 60 436 
email: ruud.divendal@planet.nl 
 

 

Bustocht dinsdag 11 april 2017  

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de bustocht van 11 april. U kunt nog bellen 
naar Paula 06-12057118.  
In de april Nieuwsbrief komen de juiste vertrektijden te staan. 
  
 
Het aprilnummer verschijnt eind maart. Kopij uiterlijk 18 maart naar Gerda 
Tesselaar, mail nieuwsbrief.ath@gmail.com met cc naar paulabreewer@gmail.com. 

mailto:ruud.divendal@planet.nl
mailto:nieuwsbrief.ath@gmail.com
mailto:paulabreewer@gmail.com

