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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. 

Let op: Tante Sientje is 2e paasdag (17 april) gesloten! 

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. 

Vanaf april is er elke woensdag vanaf 11 uur weer een snuffelmarkt. 

 

Bierproeverij bij "Klein Duimpje" vrijdag 7 april 

Er kunnen nog een paar mensen mee, dus geef je op.  

We verzamelen om 14.00 uur bij het businformatiebord op het Stationsplein en vertrekken met bus 

50, deze gaat om de 15 minuten. Na het uitstappen is het nog 5 minuten lopen. 

De kosten voor de proeverij met hapje zijn € 15.50.  

Aanmelden: Rob Blom blom46rob@gmail.com of tel. 06-22223067. 

Graag het bedrag overmaken op rekening nr. NL 15 INGB 0758 3790 21 t.n.v. P. Blom-Breeuwer. 

 

Bustocht richting Rotterdam dinsdag 11 april 

Vertrek 8.30 uur vanaf bushalte hoek Pijnboomstraat / Julianapark. 

Gastvrouw Hennie Starre telefoon 06-53303131 

Vertrek 8.45 uur vanaf bushalte winkelcentrum Schalkwijk, Europaweg halte Andalusië  

( Chinees rest.) Gastvrouw Paula Blom telefoon 06-12057118. 

Het is altijd lastig om precies te vermelden hoe laat we terug zijn, maar we denken om ongeveer 

18.00 uur. De fooi voor de chauffeur is al bij de prijs inbegrepen. 

Indien u een mobiele telefoon heeft, neem deze altijd gebruiksklaar mee. 

Deze bustocht is vol, iedereen die zich heeft aangemeld en betaald heeft kan mee! 

 

mailto:blom46rob@gmail.com
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Jeu de Boules woensdag 12 en 26 april 

 

Een korte terugblik. 

De Jeu de Boules groep nam op 8 maart deel aan het Kouwe Klauwe(n) Tournooi dat door PUK 

werd georganiseerd. Het was een daverend succes! Zoals de naam al aangeeft was het de 

bedoeling dat er buiten, in de kou, zou worden gespeeld. Alleen bij regen 

zouden we in de hal spelen. Dus we waren goed beslagen “ten ijs” 

gekomen. Aan petten, mutsen, jassen, dassen, truien, paraplu’s dus geen 

gebrek! Maar....het regende (gelukkig zoals velen mompelden). Zo’n twintig 

Anbo-ers speelden goed gemengd met de Pukkers een mooi toernooi en er 

werd zo tussen neus en lippen door veel geleerd van de “profs” van PUK.  

Het was een “aangekleed” programma met Glühwein of warme chocomelk, 

een warme snack en aan het einde erwtensoep. Alles prima verzorgd door 

het team van PUK, kortom een geweldig evenement dat wat ons betreft 

voor herhaling vatbaar is. 

 

Overigens stamt de naam “Kouwe Klauwe” uit de bromfietswereld van 

1990. In januari werd een eerste meeting georganiseerd in 

Scheveningen, waar 17 Puch-brommerbezitters uit Den Haag, Delft en 

Amsterdam verschenen. Er werd een club opgericht genaamd Den 

Haagschen Puch. Deze organiseerde al op 1 april van hetzelfde jaar de 

volgende meeting waar 110 Puch- en Tomos-bromfietsen uit het hele 

land verschenen. De club had al snel honderden leden. Ouderen 

stapten weer op de Puch en ook van jongeren kreeg de brommer uit de 

jaren vijftig, jaren zestig en jaren zeventig weer aandacht en waardering. 

Een traditie was geboren. Hoewel de oorspronkelijke naam "Blauwe 

Vingersdag" was raakte al snel het meer Haags klinkende "Kouwe 

Klauwe" (Kâhwe klâhwe) in zwang.  

 

Onze Jeu de Boules groep in april. 

De kou begint al een beetje uit het zicht te raken. Het voorjaar komt er aan. 

Als het effe kan zal de Jeu de Boules instuif zich dan ook buiten gaan afspelen. U bent te gast bij 

PUK in Haarlem-Noord aan de Vlietweg schuin tegenover het Bastion hotel en McDonald's, op 

loopafstand van de bushalte Delftplein/Spaarne Gasthuis van lijn 2, 3, 14, 73 en 75. 

Het is een instuifactiviteit, dus u komt wanneer u zin en tijd heeft. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Puch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomos
https://nl.wikipedia.org/wiki/1950-1959
https://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
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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 

afloop zijn voor eigen rekening.  We spelen op de woensdagmiddag om de 14 dagen van 14.00 tot 

16.00 uur. De speelmiddagen in april zijn woensdag 12 en 26. 

Verzamelen doen we in de kantine van PUK vanaf 13:30 uur.  

Informatie: Ruud Divendal  06-53160436  of e-mail ruud.divendal@planet.nl. 

 

PATHE 50plus bios dinsdag 18 april 2017 

Op dinsdag 18 april draait "De Matthäus missie" van Reinbert de Leeuw, een film over het mysterie 

van muziek, de betovering, over de bezieling 

van musici, over ontroering, over de onstuitbare 

bevlogenheid waarmee Reinbert de Leeuw 

opgaat in Bach's monumentale werk. 

Pianist, componist, dirigent Reinbert de Leeuw 

strekt zijn armen uit naar Johann Sebastian 

Bach, naar de Matthäus Passion. Maandenlang 

heeft hij de partituur bestudeerd, onophoudelijk, obsessief. “Als ik mij de rest van mijn leven alleen 

nog maar met de Matthäus Passion zou moeten bezig houden, zou ik dat zo doen”, zegt hij. 

Filmmaker Cherry Duyns volgt Reinbert de Leeuw vanaf de eerste repetitiedagen met orkest, koor 

en solisten tot de aangrijpende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. 

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 of thee en iets lekkers, 

aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling.  

 

 

Stadswandeling op woensdag 19 april 2017  door (oud)IJmuiden 

Van een nederzetting in de duinen is IJmuiden in de loop der jaren uitgegroeid 

tot een plaats met een imposant sluizencomplex. Behalve dat zijn er de havens 

met hun bedrijvigheid. Vis en IJmuiden, ze horen bij elkaar.  
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Aanmelden vóór 10 april per mail robbywouter@hetnet.nl of bel  

023-5276336. 

Laten we afspreken bij het station tussen de koffiestalletjes onder de rijtuigkap omstreeks 9.15 uur. 

We reizen met bus 75, vertrek 09.32 uur, en ontmoeten de gids bij het havenmuseum.  

De kosten voor de gids hangen af van het aantal personen dat mee gaat, reken op € 5,-- dan kom 

je niet te kort. 

 

Museumbezoek donderdag 20 april 

Let op de datum! 

We gaan naar Den Haag voor de tentoonstelling 100 jaar Mondriaan en de Stijl. 

 

In 1917 begonnen als de naam van een tijdschrift, groeide de Stijl over de 

hele wereld uit tot een moderne kunstbeweging. De invloed van de Stijl is 

terug te vinden in architectuur, interieurs en mode. De beroemde 

kleurencombinatie rood, geel en blauw met horizontale en verticale lijnen is 

kenmerkend voor de schilders Piet Mondriaan en Bart van der Leck. 

 

Mondriaan schildert aanvankelijk figuratief en later steeds 

abstracter met felle kleuren. Hij werkt in Amsterdam, Parijs, 

Londen en New York en groeit tijdens zijn leven uit tot een 

internationaal beroemd kunstenaar en het gezicht van de Stijl.  

Ook is er een expositie van stadsgezichten door o.a. Isaac Israëls en 

Hendrik Breitner. 

Toegang gratis met MK en zónder € 14,50. 

 

We ontmoeten elkaar om 9.50 uur in de stationshal en nemen om 10.06uur de trein naar Den Haag 

Centraal.  

Opgeven bij Marius Meesters mail mariusmeesters@versatel.nl of telefoon 023-7514428. 

 

 

ANBO-Museumgroep 

Wie organiseren dat museumbezoek? Het zijn de volgende drie personen: 

Ineke Nijssen is negen jaar geleden begonnen met de museumgroep. Heeft het zelfs een tijd alleen 

gedaan. Koos Hennephof sloot zich in 2012 bij haar aan en Marius Meesters maakt sinds twee jaar 

dit trio compleet. 

mailto:robbywouter@hetnet.nl
mailto:mariusmeesters@versatel.nl
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Maar ja, aan alles komt een eind en Koos heeft aangegeven er in juni mee te willen stoppen. 

Gelukkig is Francis Ludding bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. Dat is heel fijn, ware het 

niet dat ook Ineke het voornemen heeft aan het eind van het jaar te gaan stoppen.  

 

En dan komt de vraag: “Wie is bereid haar plaats in te nemen?” 

 

Wat er van u verwacht wordt komt in het kort hier op neer: 

-Elk commissielid organiseert één keer per kwartaal een museumbezoek, de laatste donderdag van 

de maand. De keuze van het museum is voorbehouden aan de organisator. 

-De tijd die hier voor nodig is is ongeveer vijf uur. De een gaat ter plaatse  kijken in het museum en 

zoekt uit op welke manier  het bereikbaar is met openbaar vervoer. De ander doet dit ook maar via 

internet. Ook de entreekosten worden bekeken.  

-Men geeft de aankondiging door aan de redactie van de Activiteiten Kalender. Daarin wordt 

aangegeven naar welk museum men gaat en wanneer. Tevens worden  het e-mailadres en een 

telefoonnummer vermeld zodat de deelnemers zich kunnen opgeven. 

-Soms reserveert men een rondleiding in het museum en beperkt men de groep tot maximaal 

vijftien personen. 

-De te bezoeken musea liggen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

Verzamelpunt is meestal de stationshal in Haarlem, rond tien uur. 

 

Sommige deelnemers vinden het leuk om samen te lunchen, anderen nemen een lunchpakketje 

mee. De vaste kern bestaat uit vijftien deelnemers maar soms kunnen het er dertig zijn. 

 

Dus nogmaals de vraag: “Lijkt het u wat om één keer per kwartaal zo’n museumbezoek te 

organiseren?”  Neemt u dan contact op met een van de commissieleden of met Ineke Nijssen tel. 

023-5358581. 

 

Ria Smit 

Fietstocht vrijdag 21 april 

Het fietsseizoen gaat weer beginnen. We verzamelen vrijdag 21 april om 

10.00 uur op de Grote Markt bij de fontein om een tocht door te 

bollenstreek te maken. Hopelijk staan de bollen dan in volle bloei. Neem 

wat te eten en te drinken mee  voor onderweg. Bij slecht weer gaat de 

tocht niet door. Voor inlichtingen bel Toos Zeven 06-19007160. 
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Eetclub dinsdag 25 april 

Vanavond gaan wij weer eens eten bij Dingespoort, Hoofdstraat 188, 2071 EN Santpoort.  

Het is een 4-gangen menu en de prijs is € 25,95. Het restaurant is bereikbaar met bus 3 en 75.  

Inloop vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur gaan wij eten. 

Gaarne opgeven bij Anja Vooren tel 06-53303131. 

Het bedrag overmaken op rek. NL61ABNA0855408976 t.n.v. A.Vooren-Burgerding. 

Het aantal personen is max. 25, dus snel opgeven. 

Deze keer op een dinsdag i.v.m. mijn cursus op woensdag (en donderdag is Koningsdag). 

 

 

 

Het meinummer verschijnt eind april. Kopij uiterlijk 18 april naar Gerda Tesselaar, mail 

nieuwsbrief.ath@gmail.com met cc naar paulabreeuwer@gmail.com. 

 


