
Zondag 1 maart is er weer een spellenmiddag in de kantine van Jeu de
Boulesvereniging PUK in Haarlem-Noord.
U kunt dan klaverjassen, maar ook andere spellen spelen zoals keezen-
biljarten-darten-sjoelen. Voor deelname aan het klaverjassen betaalt u € 2,50
vanwege de prijzen die hier aan verbonden zijn, andere spellen zijn gratis. 
Er kan, onder begeleiding, ook Jeu de Boules worden gespeeld voor    
€ 2,50 p.p.

Bij spellen moeten er voldoende deelnemers zijn, maar bij het darten en sjoelen is het al aardig als je
met twee of drie bent. De beste garantie is als je zelf wat vrienden / vriendinnen meeneemt. 
De inloop begint om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen met spelen. 
Aanmelden voor de spellen is niet nodig, voor het klaverjassen wel. 
Informatie bij Ruud Divendal, tel. 06-531 60 436.
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Het bestuur zoekt een nieuw bestuurslid!
Seniorenclub Haarlem groeit gestaag door en heeft al ruim 200 donateurs!
Met veel liefde en plezier zorgen het bestuur en de vrijwilligers dat er elke maand weer van alles te
doen is. Maar... met meer donateurs, meer activiteiten en meer vrijwilligers is er ook meer te
besturen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Ben jij de persoon die het interessant vindt om mee te doen, mee te denken en mee te besturen? 
Ben je handig met de computer (met name Word en Excel)? 
Heb je tijd om maandelijks te vergaderen en acties op te pakken?
Kun je notuleren?
Of heb je andere bestuurlijke kwaliteiten?
Dan zoeken we jou!

Heb je belangstelling of vragen, neem dan contact op met Karin Faase, secretaris-penningmeester:
secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of 023-526 08 50.
Een gesprek hierover voeren met Hans Riemens of Ruud Divendal mag natuurlijk ook.
 

zondag 1 maart - spellenmiddag
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Op dinsdag 17 maart om 14.00 uur draait Va, Vis et Deviens.
Het verhaal begint in 1984 in Soedan, wanneer een zwarte christelijke moeder
haar negenjarige zoon Schlomo dwingt zich voor te doen als het kind van een
Ethiopisch-joodse vrouw die haar eigen zoon verloren heeft. Het is zijn enige
kans aan de hongerdood te ontkomen. Regisseur Mihaileanu volgt Schlomo in
drie belangrijke levensfasen: als hij in 1984 in Israël wordt geadopteerd door een
liberaal Frans-joods gezin, in 1989 als hij in een kibboets gaat wonen, en vanaf
1993, als Schlomo naar Frankrijk vertrekt om te studeren. Met de politieke
ontwikkelingen als achtergrond komt juist het kleine, persoonlijke verhaal van
Schlomo goed uit de verf. Ontroerend en humaan.
Na afloop is het mogelijk samen een drankje te nemen en na te praten.

Het Verhalenhuis heeft een beperkt aantal plaatsen, dus het is van belang een kaartje te reserveren.
Meld je daarom aan via liohrameesters@gmail.com of bel 023-751 44 28. Je kunt je ook zelf
aanmelden bij het Verhalenhuis tel. 06-24 75 76 28. Betalen kan bij binnenkomst.
Bezoekadres: Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord.
Let op: parkeren in de woonwijk is gratis, maar er is weinig ruimte. In verband met werkzaamheden
aan de Rijksstraatweg zijn bushaltes verplaatst en is de loopafstand iets langer. Kijk op app of
www.9292ov.nl voor details.

woensdag 11 en 25 maart - Jeu de Boules

Beste Jeu de Boules liefhebbers,

De winter is nog niet voorbij en het doet buiten af en toe herfstachtig aan. Zware stormen teisteren
onze regio. Buiten spelen zoals hierboven afgebeeld is nog lang niet mogelijk. Voor de Jeu de Boules
liefhebbers van de Seniorenclub Haarlem is dat echter geen probleem, integendeel. Wij spelen ons
spel in de goed verlichte en verwarmde hal van het Boulodrome van PUK.  
In februari is er nog één speelmiddag op de 26e. 
In maart spelen we op woensdag 11 en 25. 
 
De kosten bedragen € 5,-- per middag inclusief een kop koffie of thee. We verzamelen vanaf 13.30
uur in de kantine van PUK. 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 e-mail: ruud.divendal@planet.nl.

Routebeschrijving naar het Boulodrome en speelterrein van PUK in Haarlem:
Het adres van PUK is Vlietweg 2 te Haarlem. PUK bevindt zich nabij het Spaarne Gasthuis-locatie
Haarlem-Noord, het Bastion hotel en McDonald’s. De buslijnen 2, 3, 14, 73, 75 en (buurtbus) 481 van
Connexxion hebben hun halte bij het Spaarne Gasthuis-Noord. Zie www.connexxion.nl of
www.9292ov.nl voor nadere informatie over de dienstregeling. 

Inrit:
Wanneer u met fiets of auto rijdt op de Vlietweg van Haarlem richting Velserbroek, ziet u aan uw
rechterhand voetbalvelden. Na ongeveer 100 meter ziet u aan de rechterkant een gebouw met rode
gevel en een inrit. Er staat langs de Vlietweg in de grasstrook een bord met daarop PUK Boulodrome
en een pijl. U kunt het haast niet missen! 
We zien u graag in de kantine vanaf 13.30 uur.

dinsdag 17 maart - filmbezoek in het Verhalenhuis

woensdag 18 maart - stadswandeling
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Laten we een keer naar Noordwijk gaan dacht ik. Het is zo dichtbij, maar
eigenlijk weet ik nauwelijks iets van deze plaats.
Het schijnt vroeger een bedevaartsoord te zijn geweest en ook een echte
vissersplaats.
In de 18e en 19e eeuw was het het belangrijkste kruidencentrum van
Nederland en daarna kreeg het bekendheid als badplaats voor de rijken,
waaronder de Belgische Koninklijke familie.

Er kunnen 20 mensen mee. Kosten voor de gids ongeveer  € 3,00.
Verzamelen in de hal van het station om 9.35 uur, de trein vertrekt om 9.55 uur. 
Opgeven tot 4 maart per mail stad@seniorenclubhaarlem.nl of bel Klaas tel. 06-532 39 606.

In samenwerking met Seniorenclub Haarlem wordt iedere derde donderdag
van de maand van 12-14 uur gezellig samen geluncht en is er iedere maand
weer een andere leuke activiteit. Iedereen is van harte welkom!

19 maart: Wereldvertelmiddag met professionele verhalenvertellers.
Jaarlijks tijdens ‘Wereldverteldag’ (World Storytelling Day) worden wereldwijd door
verhalenvertellers in alle mogelijke talen en op iedere denkbare plaats verhalen verteld. Thema van
dit jaar is: reizen. De datum is niet toevallig gekozen. Het is het begin van de lente en de herfst in
respectievelijk het noordelijke en zuidelijke deel van de wereld. De hele wereld is op dezelfde dag
met verhalen bezig, vertellend en luisterend. Daardoor wordt de verbondenheid van mensen in alle
delen van de wereld op een bijzondere manier benadrukt. Bovendien schenkt 'Wereldverteldag'
wereldwijd aandacht aan de kunst en het ambacht van de verhalenverteller.

Wanneer:   donderdag 19 maart van 12:00 – 14:00 uur.
Waar:         Verhalenhuis, Van Egmondstraat 7, Haarlem-Noord. In de buurt is beperkte gratis            
                  parkeergelegenheid. In verband met werkzaamheden aan de Rijksstraatweg zijn              
                  bushaltes verplaatst en is de loopafstand iets langer. Kijk op app of www.9292ov.nl          
                  voor details.
Kosten:       € 5,00 incl. lunch en drankje
Aanmelden: vóór 16 maart via de site van het Verhalenhuis: www.verhalenhuishaarlem.nl. Zoek deze  
                  activiteit op en klik hem aan, klik op knop 'Reserveren' en volg de instructies. Lukt dit    
                  niet, geef je dan op per mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl (betalen op de dag zelf).

Welke film er op 24 maart draait is bij het ter presse gaan nog niet bekend. Liohra zal
in de week voorafgaand aan de film een mailtje sturen naar iedereen die zich hiervoor
eerder opgaf. Je kunt ook bellen 023-751 44 28.
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 bij Café de Zwaan,
Kinderhuisvest 51-53. Aanmelden is niet noodzakelijk.
Locatie: Pathé Haarlem (Zijlvest 41-43) Ticketprijs € 8,00 inclusief koffie of thee en iets lekkers,
aangeboden door Pathé alleen vóór de voorstelling.

donderdag 19 maart - Verhalenhuislunch

dinsdag 24 maart - filmbezoek Pathé

donderdag 26 maart - museumbezoek
Naar Dordrecht  voor de tentoonstelling 

Een gelukkige natuur

van
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Het wordt een 2-gangenmenu, te weten een 4-keuze voor- en 4-keuze hoofdgerecht.
De kosten zijn € 28,--.  De inloop is vanaf 17.30 uur.
Belangstelling? Bel ons: Anja en Johan Vooren, tel. 06-533 03 131.
Gaarne het bedrag overmaken op IBAN NL93SNSB 0946 4571 66 t.n.v Stichting
Senioren Activiteiten Haarlem.

De fietsclub gaat weer van start!
We beginnen op de vierde vrijdag van maart, dus de 27e. Nico en ik staan om
10.00 uur weer klaar bij de fontein op de Grote Markt.

Daarna willen we weer fietsen op de eerste en derde vrijdag van de maand: 3 en
17 april, 1 en 15 mei en 5 en 19 juni. In juli en augustus is het zomer en

vakantietijd, we zien dan wel wanneer we nog wat tochten organiseren.
We zijn afhankelijk van het weer; het moet droog zijn en niet te hard waaien.
We hopen dat de deelnemers van het afgelopen jaar weer van de partij zijn. Nieuwe deelnemers zijn
van harte welkom!

Graag even aanmelden via telefoon of mail:
Nico 06-484 06 036, ncgeluk@gmail.com
Erik  06-137 33 531, erikvanderleij@nutz.nl 

 Willem Bastiaan Tholen

Niet zo bekend, maar toch een van de meest talentvolle kunstenaars van zijn tijd met een heel groot
oeuvre. Hij schilderde vooral Hollandse landschappen, duinen, steden, dorpen en zeegezichten. De
Zuiderzee, toen nog echt zee, had zijn warme belangstelling, ook al omdat hij zelf een zeilschip had en
daarmee veel van de havens aandeed. 
Bij leven was hij al succesvol, won diverse prijzen en werd zijn kunst goed verkocht.
In deze expositie zijn een groot aantal schilderijen, tekeningen en etsen samengebracht en dat geeft
een goed overzicht van de verscheidenheid van zijn werk.   

Ook te zien: de tentoonstelling Slow Fashion met dameskleding van de laatste 150 jaar.
Waar in de huidige tijd de mode snel verandert (fast fashion) en de kleding weinig waarde wordt
toegekend, gingen onze voorouders er zorgvuldiger en duurzamer mee om.
Verder nog enkele kleinere exposities en de vaste collectie met voornamelijk werk van Hollandse en
Dordtse schilders. 

De historische binnenstad waarin het museum ligt is zeker ook een bezoek waard, voor wie er na de
lunch nog wat tijd aan kan besteden.
Liefhebbers van varen kunnen misschien een tochtje met de Waterbus maken, via de Noord en
Nieuwe Maas naar de Erasmusbrug in Rotterdam. De vertreksteiger is vlakbij, vaartijd een uur en de
prijs met een OV-chipkaart € 5,00. Best leuk om eens te doen.

De museumtoegang is met MK gratis en zonder is de prijs € 15,00 incl. audiotour.
Trefpunt de stationshal uiterlijk 9.10 uur en met de Intercity van 9.20 uur richting Vlissingen.
Per mail opgeven via: museum@seniorenclubhaarlem.nl.
Degene zonder mail: per telefoon bij Marius: 023-751 44 28.

Informatie over museumbezoek
De belangstelling voor een museum is soms groter dan het aantal personen dat mee kan. Wij hebben
dat in principe op 15 gesteld om het uitje overzichtelijk te houden. Een heel enkele keer blijven er
meerdere liefhebbers op de reservelijst staan. Het is fijn als er veel interesse is en natuurlijk spijtig
wanneer je niet mee kunt gaan. 
In de vergadering van vrijwilligers heeft Francis voorgesteld een reserve te zoeken voor de
organisatie. Deze invaller begeleidt een week later een extra bezoek aan hetzelfde museum als er 4
of meer personen op de reservelijst staan die alsnog willen gaan.
Wij zijn heel blij dat John van Kortenhof heeft aangeboden dit op zich te nemen.
Julie, Francis en Marius

donderdag 26 maart - eetclub
Op donderdag 26 maart gaan we weer eens eten bij het Van der Valk Hotel Haarlem.

vrijdag 27 maart - fietsclub
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vrijdag 6 maart  20.00 uur  € 5,00
Film: Walk the line
Johnny Cash plukte katoen, ging als verkoper langs de deuren en zat bij de luchtmacht.
Hij was de stem van de opstand, die het gezicht van rock ‘n’ roll voor altijd zou
veranderen.

vrijdag 13 maart  20.00 uur  € 7,50  / dinsdag 31 maart  20.00 uur  € 7,50
Film: The biggest little farm
In 2011 laten filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly hun werk en stadsleven achter
zich om hun droom te realiseren. Even buiten Los Angeles verbouwen ze een stuk dor
land tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend ecosysteem.

zaterdag 14 maart  20.00 uur  € 10,00
Boekenweek theaterspecial: Peter Brouwer - Spagaat 2.0
Peter Brouwer is verhalenverteller, schrijver, musicus, kortom: een multi-kunstenaar. Hij zoekt de
antwoorden in persoonlijke verhalen en liedjes.

dinsdag 17 maart  14.00 uur  € 5,00 / vrijdag 20 maart  20.00 uur  € 5,00
Film: Va,Vis et deviens
Zie hierboven 'Filmbezoek in het Verhalenhuis'.

dinsdag 17 maart  20.00 uur  € 10,00
Inspiratiecafé
Hèt culturele café waar kunstenaars en publiek elkaar iedere derde dinsdag van de maand ontmoeten
en in gesprek gaan.

donderdag 19 maart  12.00 uur  € 5,00    
Lunch & verhalen – Wereldvertelmiddag, thema: reizen
Zie hierboven 'Verhalenhuislunch'. 

vrijdag 27 maart  20.00 uur  € 10,00
Toneelgroep Vondel – Na de vrede
Jos Ahlers schreef de oorlogsherinneringen van zijn vader Gerhard Ahlers. Daders en
slachtoffers van toen raken in gesprek met familieleden die nu leven.

zaterdag 28 maart  
15.00 uur  € 7,00  Maghreb Film Festival: Matares
20.00 uur  € 7,00  Maghreb Film Festival: 4 korte films met Q&A Hakim Traïdia

zondag 29 maart 
15.00 uur  € 7,00  Maghreb Film Festival: Catharsys

Verhalenhuis in maart

zondag 1 maart  15.00 uur  € 10,00
Muziek: Eva Almagor - Against the grain
Eva Amalgor speelt nummers van haar cd “Against the rain” en nummers van Bonnie Raitt, Norah
Jones en Chris Stapleton.

dinsdag 3 maart  14.00 uur  € 7,50
Muziek/poëzie: harpiste Yolanthe Cornelisse - Wandelwoud 
Yolanthe Cornelisse neemt de luisteraar mee door het door haarzelf geschreven ‘Wandelwoud’. Een
virtuele muzikale en poëtische wandeling door het bos.

dinsdag 3 maart  20.00 uur  € 5,00
Lezing: Kick Bras - De Groene Horizon in China en Japan
Veel milieuactivisten laten zich inspireren door het Taoisme uit China en Zen uit Japan, religies die
een diepe verbondenheid hebben tussen mens en natuur. We maken op deze bijeenkomst kennis met
dit oude denken en de prachtige kunst en proberen een haiku te maken.



20.00 uur  € 7,00  Maghreb Film Festival: Papicha

Dinsdag 21 april as. gaan we met Oskam Reizen door de Betuwe naar Tiel
voor koffie/ thee met gebak, daarna naar het Oorlogsmuseum in
Overloon en dan een pannenkoek eten langs de Linge.
Een mooi programma zo in het voorjaar, met waarschijnlijk de bloeiende
fruitbomen in de Betuwe.

8.30 uur Vertrek vanaf opstapplaats Julianapark/ Pijnboomstraat, Peter Kemper zal daar als gastheer
aanwezig zijn, tel. 06-400 64 127.
8.45 uur Vertrek vanaf opstapplaats winkelcentrum Schalkwijk, Europaweg halte Andalusië (Chinees).
Gastvrouw Paula Blom, tel. 06-120 57 118.
Het is altijd lastig om precies te vermelden hoe laat we terug zijn in Haarlem, maar we denken om
ongeveer 18.30 uur.
Indien u een mobile telefoon heeft, neem deze altijd gebruiksklaar mee.

VOOR DEZE MOOIE TOCHT ZIJN NOG 5 PLAATSEN BESCHIKBAAR. 
U kunt zich aanmelden bij Peter Kemper, tel. 06-400 64 127, niet op maandagavond.
MET een Museumjaarkaart kost deze tocht € 47,50 incl. fooi voor de chauffeur,
ZONDER Museumjaarkaart € 59, 50 incl. fooi voor de chauffeur.
Bij aanmelding doorgeven:
1. waar u wilt opstappen: Haarlem-Noord of Schalkwijk
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).
  
Iedereen die zich aangemeld en betaald heeft kan mee!
Wanneer u onverhoopt niet mee kunt gaan en we de plek niet kunnen opvullen, zijn we afhankelijk
van wat de busmaatschappij ons doorberekent.
Heeft u nog vragen over de bustocht, bel Paula Blom tel. 06-120 57 118.

Meldt u zich bij de thuishulp die u vorig jaar had wanneer u weer geholpen wilt
worden. U dient hierin het initiatief te nemen! Mocht u een probleem hebben met
het vinden van degene die u heeft geholpen kunt u contact opnemen met
ondergetekende. 

Dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen in het berekenen van de Huurtoeslag. Uw invulhulp controleert
ook dit! 
Ons Haarlem Collectief laat niemand in de kou staan en zorgt er voor dat onze cliënten van vorig
jaar ook dit jaar geholpen worden. 
Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436, e-mail : ruud.divendal@planet.nl 

Meer informatie en reserveren: www.verhalenhuishaarlem.nl
Bezoekadres:  Van Egmondstraat 7, 2024XL Haarlem-Noord
Telefoon:         06-24 75 76 28
E-mail:             info@verhalenhuishaarlem.nl

dinsdag 21 april - bustocht naar Overloon

belastinginvulhulp
Aangifte Inkomstenbelasting, Huur- en Zorgtoeslag controleren?
Moet u aangifte Inkomstenbelasting 2019 doen en heeft u een machtigingscode
ontvangen?

SportSupport
Gratis proefles cursus Conditietraining

Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut krijgt u diverse vormen van bewegen
aangeboden, gericht op conditieverbetering, beweeglijkheid en coördinatie. We maken gebruik van
verschillende oefenmaterialen en iedereen doet mee naar eigen kunnen, plezier staat voorop.
Na het lesuur is er gelegenheid om een kopje koffie/thee/fris te drinken.
Wanneer: vrijdag 28 februari 9.00-10.00 uur
Waar:       Wijkcentrum De Alleman, Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem    
Kosten:     1x gratis, daarna 12x voor € 45,-- (HaarlemPashouders gratis)
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De maandagochtendgroep wandelt iedere week op een andere plek, zoals
Middenduin, Elswout, Koningshof of in de Kennemerduinen. 
Informatie: Ben van Es, tel. 06-134 37 272.

De dinsdag-/donderdaggroep loopt in Middenduin. 
Informatie: Els van den Bos, tel. 06-575 62 457. 

De start is om 9.30 uur. Na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie/thee.

Bus 2 stopt in de Velserstraat, ongeveer 5 minuten lopen, en de auto kunt u vrij parkeren
in de omliggende straten, uitgezonderd voor de winkels.

 ----------------------------------------------------
Iedere woensdag om 10.30 uur koffie of thee drinken bij Café De Gooth, in de serre.

        
Aanmelding en informatie:
Lucia Grooff, buurtsportcoach Haarlem Oost/Schalkwijk
Tel: 023-526 03 02 of per mail Lgrooff@sportsupport.nl

Stichting Nabestaandenzorg
Gespreksgroep voor nabestaanden
Tijdens de gespreksgroep wordt onder begeleiding van Jos Vermij een specifiek thema (zie website)
besproken. Naast de informatie die wordt gedeeld is er veel ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen met lotgenoten.
Elke 2e woensdag van de maand 10.00 - 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Deelname is gratis en aanmelden verplicht. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden kan telefonisch bij Linda Frank via 023-84 48 201of via de website.

Inloopochtend voor nabestaanden
De inloopochtend Verder na Verlies is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een informele
sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën kunnen delen.
Elke laatste woensdag van de maand 10.00 - 12.00 uur
Deelname is gratis en aanmelden niet nodig. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem
Kijk voor meer informatie op www.stichting-nabestaandenzorg.nl.

geen nieuwsbrief ontvangen?
Af en toe horen we dat iemand de digitale nieuwsbrief niet heeft ontvangen.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn.
1. Ben je een nieuwe abonnee, dan moet je je inschrijving nog bevestigen. Daarvoor ontvang je direct

na inschrijving een e-mail van LaPosta, het systeem wat we gebruiken. Deze mail kan in je spam-
box / ongewenste e-mail terechtkomen. Deze mail is betrouwbaar, dus openen en op de link
klikken.

2. De nieuwsbrief komt in de spam-box / ongewenste e-mail. Hier kun je aangeven dat de afzender
wel betrouwbaar is. Daarna komt de nieuwsbrief in je Inbox / Postvak In.

3. Je hebt je (per ongeluk) uitgeschreven (op de link bovenaan je scherm: 'Dit bericht is van een
mailinglijst. Zeg abonnement op' of onderaan de nieuwsbrief op 'hier afmelden' geklikt).

Je kunt je altijd weer opnieuw inschrijven voor de digitale nieuwsbrief via onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl tabblad 'Inschrijven nieuwsbrief'.

Kom je er niet uit, krijg je de boodschap dat je e-mailadres al bestaat of je hebt nog vragen, neem dan
contact op met Karin Faase, secretaris-penningmeester: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
of 023-526 08 50.

maandag, dinsdag en donderdag - wandelen

iedere maandag en woensdag - koffieochtend
Iedere maandag van 11.00 tot 12.00 uur koffiedrinken, met het gebruikelijke kleine advocaatje, bij
Café Restaurant Vandesande. Er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig om u te ontvangen.
Locatie: Santpoorterplein 1, Haarlem.
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Er is altijd een gastheer aanwezig om u te ontvangen.

Locatie: Botermarkt 19, Haarlem.
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.
__________________________________________________________________________ 

Tijdens de koffieochtenden is de Nieuwsbrief in te zien. Vraag de gastvrouw/heer
ernaar.
 

een sensationele gift aan Seniorenclub Haarlem

In het bomvolle Café Restaurant VandeSande aan het Santpoorterplein in Haarlem-Noord konden
maandagmorgen tijdens het wekelijkse koffiedrinken velen van de aanwezige Senioren het nog steeds
niet goed geloven. Een gift van € 11.000,-- ? 

Velen hadden het toch echt gezien op TV. Zij hadden zondagavond gekeken naar de RTL4 kennisquiz
‘Weet ik veel’. Daarin nemen steeds drie BN-ers het op tegen 300 studenten. Zij zagen hoe Eva
Cleven van de drie Bekende Nederlanders als eerste in deze quiz eindigde. Eva is sinds 2017 bekend
van het programma Het Klokhuis, zij won in 2016 de Philip Bloemendal Prijs voor jong journalistiek
presentatietalent in de media en deed in 2019 mee aan het RTL4 programma Expeditie Robinson,
behaalde de finale en eindigde op de tweede plaats.

Zij had onze Seniorenclub Haarlem uitgekozen als haar goede doel waar de opbrengst van het spel
heen zou gaan. Daarop kwam een presentatiefilmpje van onze club in beeld. Het was opgenomen in
café De Gooth aan de Botermarkt en het zag er ‘gelikt’ uit! Naast Paula Blom werden nog een aantal
aanwezige Senioren in De Gooth geïnterviewd over het hoe en waarom van onze Stichting. Het
waren heldere en bevlogen verhalen die indruk maakten.

In de finale moest Eva het opnemen tegen de best geëindigde student. Zij deed dat met veel verve en
parate kennis. Dat deed het getal op het scorebord steeds groter worden. Met enige verbijstering
overgaand in gejuich in vele huiskamers, stond de teller stil op € 11.000,--.

Wat een prachtige prestatie van Eva en wat een mogelijkheden voor de Seniorenclub Haarlem om er
busreizen van te organiseren zonder financiële belemmeringen voor onze donateurs. Daarnaast
kunnen we nog meer mooie dingen voor onze donateurs doen.

Tijdens deze feestelijke koffieochtend kwamen er al een aantal zaken op tafel. We roepen de
lezers van de Nieuwsbrief op om hun ideeën voor nieuwe - of varianten op bestaande
activiteiten op papier te brengen. Geef ze door aan het bestuur per e-mail, briefje of
telefonisch. Wat voorheen wellicht te duur was komt nu misschien wel in beeld.

Deze gift is geweldig, maar minstens zo geweldig en positief is de sfeer onze club, de gezelligheid, de
aandacht voor elkaar en de vriendschappen die er door ontstaan.
 
Kortom, het was een belevenis die niet snel vergeten zal worden.

Ruud Divendal



Het aprilnummer verschijnt 25 maart
Kopij uiterlijk 18 maart naar de redactie:

Gerda Tesselaar en Paula Blom
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