
Haarlem ook het georganiseerd wandelen in de duinen heeft gestopt; het
Verhalenhuis is dicht en groepsgewijs sporten ligt stil.
Op 12 januari 2021 horen we meer. Laten we hopen dat iedereen zich aan
de maatregelen houdt en het virus onder controle komt. In het nieuwe jaar
start de vaccinatie. Wie weet wanneer we weer samen leuke dingen kunnen
doen. We houden u op de hoogte.

 
Stadsgezicht met ramen en mensen; 'opgehokt!'

Tekening van Carel van Bruggen
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VAN HET BESTUUR

Deze Nieuwsbrief mag gedeeld worden in de familie- en vriendenkring van onze
donateurs en vaste lezers. 

 
Beste lezer,

Zo aan het eind van het jaar slechts een klein beetje corona-nieuws. Daar tegenover veel goede
wensen, speciale en gezellige verhalen, foto’s en plaatjes die horen bij de feestdagen. Kijkt u alstublieft
de hele nieuwsbrief door ook al is hij nogal lang. U zult verrast worden. Veel leesplezier!

We beginnen met een gedicht van Anton van Wilderode (1918-1998) uit: 'Op hoop van vrede', 1988

Corona-nieuws

Het zal niemand ontgaan zijn, we zitten in een lockdown. Alleen essentiële winkels zoals
supermarkten en drogisterijen zijn nog open. Per dag mag je slechts twee mensen op bezoek hebben
met uitzondering van 24, 25 en 26 december. Dan mogen het er drie zijn. Ook buiten mag je maar
met twee mensen uit verschillende huishoudens samen zijn. Dit alles betekent dat Seniorenclub 



“Hierbij wil ik het team van de Seniorenclub Haarlem hartelijk danken voor de
lekkernijen die zojuist werden bezorgd! Heel erg leuk en stel het zeer op prijs!
Hopelijk volgend jaar weer terug naar normaal en dat we elkaar weer kunnen
ontmoeten. Alle goeds voor 2021 gewenst en blijf gezond! Hartelijke groet van
Judith.”

“Ik wil u allemaal en ook de diverse leveranciers die dit mede mogelijk hebben
gemaakt heel hartelijk bedanken voor deze verrassing. Met de beste wensen
voor u allemaal in een goede gezondheid en voor 2021 met de hoop dat het

een positief jaar voor ons wordt. Met vriendelijke groet Lies.”

“Hartelijk dank voor het leuke en lekkere pakket dat ik hedenmorgen mocht ontvangen.
Ik was blij verrast en waardeer dit zeer. U allen wens ik gezellige feestdagen en een gezond 2021.

Kerst

Kerst is een tijd van licht en hoop. De dagen lengen alweer. De eerste amaryllis steekt zijn kop op en
de orchideeën bloeien. ‘s Avonds bij het kaarslicht denken we aan wat er was en wat er komt.
Meestal is afscheid nemen zwaar, maar dit jaar laten we graag achter ons. Het nieuwe jaar zit vast
weer vol mogelijkheden en kansen.
 

Het bestuur van Seniorenclub
Haarlem wenst u fijne
feestdagen. We hopen op een
beter 2021 waarin we elkaar
weer (virusvrij) kunnen
ontmoeten.

IN DEZE KERSTEDITIE VAN DE NIEUWSBRIEF KUNT U LEZEN:

Kerstwensen naar aanleiding van het kerstpakket
Gedicht van Ida Gerhardt
Kerstverhaal
Kerststal
Kerstlied (Corona-versie)
De kerstboom van onze vrijwilliger Francis
Gedicht van Jan Boerstoel
Op naar 2021
Belangrijke informatiebronnen

De drie gedichten in deze editie zijn aangedragen door Gerda Tesselaar.

KERSTWENSEN NAAR AANLEIDING VAN HET KERSTPAKKET

Het bestuur en vele vrijwilligers hebben hun best gedaan om alle donateurs
persoonlijk een kerstpakket te overhandigen. De reacties waren zonder
uitzondering positief.

Heeft u, als donateur, uw kerstpakketje van Seniorenclub Haarlem nog niet ontvangen? Neem
dan contact op met Karin Faase: 023-5260850.

Een bloemlezing uit de reacties,  inclusief alle goede wensen voor de feestdagen
en het nieuwe jaar:

“O lieve schat, wat fijn dat je op zondag komt rondbrengen. Op je vrije dag. Ik vind dit zo leuk!“

“Hartelijk dank voor tas met lekkere chocolade, banket, wijn enz. Daar is veel werk in gestoken en
kwam als verrassing. Hopelijk zien we elkaar weer eens. Mis de jeu de boules en koffieochtend erg.
Wens jullie fijne kerst en een voorspoedig nieuwjaar. Groet, Wil.”



Met hartelijke groet, Dineke.”

“Wil jullie graag bedanken voor de leuke (en lekkere) attentie. Stel dit zeer op prijs, wat een
organisatie, bravo. Wens iedereen van de Seniorenclub gezellige kerstdagen en een gezond 2021. Dat
we na vaccinatie weer leuke dingen kunnen doen. Hartelijke groet, Anneke.”

“Aan alle medewerkers. Bedankt voor jullie inzet en het kerstpakket is gewoon
geweldig. SUPER! Tot volgend jaar? Han.”

“Hartelijk dank voor de lieve kerstattentie! Wat een verrassing! Zulke lekkere
dingen! Hartverwarmend! Hopelijk kunnen we in 2021 weer bij elkaar komen! Ik
wens u fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond 2021! Hartelijke groeten, Ria.” 

“Zeer bedankt voor het kerstpakket. Ziet er prima uit, leuke geste, smaakt prima.
Groet Cor.” 

“Allemaal hartelijk bedankt voor de leuke en lekkere kerstverrassing! Heel leuk! Daar hebben jullie
vast veel werk aan gehad! Gezellige Kerstdagen en dan op naar een goed, hopelijk normaler 2021. 
Groetjes Stien.”

“Wat fijn om een Kerstpakket te ontvangen. Hartelijk dank. Ik wens U allen gezellige kerstdagen en
een gezond 2021. Gr. Hetty.”

“Hierbij willen wij jullie allen bedanken voor het leuke Kerstpakket, dat wij
via Marjolein, van jullie mochten ontvangen! Een geweldige verrassing in deze
tijd! Wij wensen alle bestuursleden en vrijwilligers, die zich het hele jaar zo
voor ons inspannen, hele fijne feestdagen en vooral een gezond 2021!
Hartelijke groeten, Henk en Aja.”

“Wat een leuke verrassing, een tasje vol lekkere dingen! Hartelijk dank, fijne
feestdagen en een gezond 2021. Hartelijke groet, Truus.”

“Wat een leuk pakket hebben jullie samengesteld. Leuke en lekkere dingen
en ook het puzzelblad zal voor velen een schot in de roos zijn, zeker nu in coronatijd. Nogmaals
bedankt en ook voor alle inzet van afgelopen jaar. Hopelijk snel weer, onder normale
omstandigheden, TOT ZIENS. Groetjes, René en Corrie.”

“Wat een geweldige, rijkelijke verrassing met al die fijne kerstwaren. Hartelijk dank aan het bestuur
en alle vrijwilligers die dit zo mooi verzorgd hebben én natuurlijk de leveranciers.
Ik wens iedereen een mooie decembertijd toe. Met vriendelijke groet, Riet.”

“Hierbij wil ik het bestuur van de Seniorenclub Haarlem hartelijk danken voor
het leuke kerstpakket. Was een aangename verrassing. Voor iedereen ook van
mijn kant goede kerstdagen en een gezond en hopelijk actief 2021.
Met vriendelijke groet, Jet.”

“Bij deze wil ik het bestuur heel hartelijk danken voor het leuke kerstpakket en ook de medewerkers
die het bezorgd hebben. Wens iedereen gezellige dagen en laten wij hopen in 2021 weer zo snel
mogelijk met de activiteiten te kunnen starten. Met vriendelijke groeten, Joke.”

Onze voorzitter, Hans Riemens, is trots op het bestuur, de vrijwilligers en de
donateurs die geholpen met de kersttasjes. Hij laat weten: “Ik wil jullie allemaal
bedanken voor het klaarmaken en rondbrengen van de geweldige kersttractatie. In de
Corona-tijd en de komende feestdagen kunnen wij als Seniorenclub  niet ontmoeten
maar alleen verbinden. Het is zo belangrijk dat de mensen het gevoel hebben dat er
aan hun gedacht wordt.” 

“De 7 tasjes heb ik bij de donateurs bezorgd. Iedereen vond

Enkele reacties van de vrijwilligers:

“Wat was dit een leuk idee om alle leden te verrassen met een kerstpakket. Het is extra aandacht
waar men gelukkiger door wordt. Bedankt dat ik ook mee kon helpen met bezorgen. Willen jullie
ook de sponsoren extra bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Voor jullie allen een mooie
kerst en gezond en voorspoedig 2021 gewenst. Peter.”



het een mooi idee van het bestuur en de reacties varieerden
van: geweldig, enorm leuk, erg attent tot fantastisch. Links en
rechts koffie gedronken, goed om in deze moeilijke tijd contact
te houden. Een echt geslaagde actie!
Ook van mijn kant dank voor de attentie en vooral voor het
vele werk en de tijd die de bestuursleden aan de club
besteden. Hartelijke groet, Marius.”

En de meest bijzondere:
Lies brengt samen met Pauline de pakjes rond in de Romolenpolder en de Boerhaavewijk. Ze bellen
op een van de adressen aan, de deur gaat open en de bewoonster zegt: “Hé hallo Lies. Wat leuk om
jou te zien!” Lies is verbaasd want ze kent deze mevrouw helemaal niet. Zegt de dame: “Weet je nog
wel, we zaten samen op atletiek, toen we rond de 18 jaar waren. Ook al is het zestig jaar geleden, je
bent niets veranderd!” Slechts heel vaag kan Lies zich haar herinneren, maar het is wel heel grappig
en toevallig. 

De bakker De rest Tasjes staan klaar Tasjes met inhoud

Het Belasting Collectief Haarlem is een groep vrijwilligers die onder leiding van
Ruud Divendal de belastingaangifte voor onze donateurs en anderen verzorgen.
Samen zijn ze goed voor zo’n 450 aangiftes per jaar.

Ook zij werden niet vergeten bij het uitdelen van de kerstpakketjes. Zij zijn namelijk ieder jaar de
steun en toeverlaat van vele donateurs van de Seniorenclub  bij het invullen van de aangifte
inkomstenbelasting en de aanvragen van zorg- en huurtoeslag.
Voor het eerst werd er dit jaar ook gedacht aan hun partners, die zeer verbaasd waren!  Is dat voor
mij? Maar ik doe toch niets? 
Wij hadden echter andere informatie en dat bleek ook precies te kloppen. Want de partner draait
telefoondienst tijdens het “invulseizoen”. Als hij/zij de telefoon aanneemt denken vele hulpzoekers
dat zij spreken met een kantoor. Dikwijls heeft ontkennen geen zin, men moet zijn verhaal kwijt en zo
krijgt de invulhulp soms belangrijke achtergrondinformatie die van belang is en worden relaties
versterkt. Waar vind je nog een luisterend oor tegenwoordig?
Wij vonden het een goede reden om ook hen te bedanken en dat werd dan ook bijzonder op prijs
gesteld. 

Natuurlijk hebben we onze sponsoren hartelijk bedankt:
Hofje Codde & Van Beresteyn
Bakker Port/Vlies uit Overveen
Denksport
RTL4 “Weet ik veel ...”

De bakker glom van trots toen Karin vertelde hoe enthousiast de reacties van iedereen waren. Er
heeft zelfs iemand gebeld om dat persoonlijk tegen de bakker te zeggen.
Verhalenhuis Haarlem mailde: “Ach wat lief! Dank voor jullie leuke, mooie én lekkere tasje met
inhoud. Zo komen we de feestdagen wel door! Tot volgend jaar.”
Jedidja van RTL4 appte: “Wat een goed idee en wat mooi dat jullie dit hebben kunnen doen in deze
tijd! Fijn dat wij toch nog iets hebben kunnen betekenen en hopelijk gaat het feest (de busreis) toch
door in april. Houd jullie sterk en wij denken met het “Weet ik Veel”-team aan jullie.”

GEDICHT VAN IDA GERHARDT



Terwijl Miep de muziek zachter zet, antwoordt ze: “Ik zat wat te puzzelen. Je moet toch
wat als je alleen bent, hè? Is het al tijd voor een borrel?” Frederik lacht en zegt dat het
altijd wel ergens op de wereld vijf uur is. In deze donkere dagen smaakt een glaasje wijn
extra lekker. 
“Wat heb jij onder de kurk?” vraagt hij. “Nou kurken bestaan haast niet meer. Ik heb een
klein flesje witte wijn, Drakensberg van Dröe Steen. Je weet wel, Zuid-Afrikaanse. Met
een knabbeltje erbij is het een goed begin van deze kerstmiddag.”
Ze praten verder over wat ze met de kerstdagen gaan doen. Miep vertelt dat ze de
kinderen en kleinkinderen heeft afgebeld. Ze geeft toe dat ze een beetje verkouden is en geen risico
wil lopen. Frederik vindt dat erg verstandig van haar. Hij krijgt een vriend te eten. Zijn voordeurbel
gaat dus hij hangt snel op.

Miep lacht hartelijk. Ze kent Joyce al minstens vijftig jaar. Altijd mopperen,

Kerstnacht
Kerstnacht - het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt 
uit: 'Kosmos', 1940

KERSTVERHAAL (geschreven door Karin Faase)

“Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren, de straf die ik verdiende zit ik uit. Ik stal voor mijn gezin,
maar dat ...”. Het gerinkel van de telefoon komt nauwelijks boven André Hazes uit. Toch hoort Miep
het en neemt op. “Hoi, met Frederik,” hoort ze aan de andere kant van de lijn. “Wat ben je aan het
doen?”

Miep schenkt een glas wijn in en kijkt rond in haar huiskamer. Ze geniet van de kerstversiering. Ze is
vooral blij met alle kerstkaarten die ze heeft ontvangen. Het is een van de vele tradities die langzaam
vervaagt. Mensen sturen digitale groeten of helemaal niets meer. Jammer vindt ze dat. Ze weet nog
goed dat ze vroeger zelf de kerstkaarten maakte. Eerst samen met de kinderen en later alleen. Ze
tekenden, borduurden of knipten en plakten. Toen volgden de fotokaarten met de hele familie in een
winterse setting. Dagen waren ze bezig om een achtergrond te maken van lakens, dennentakken en
kunstsneeuw. Dolle pret was het.
Ze stopt nog een kaasballetje in haar mond en zet Sky Radio aan. Ja, als je kerstmuziek wil horen,
hoef je geen cd op te zetten.

Tegen zevenen zet Miep de oven aan. Ze heeft een maaltijd van de nieuwe cateraar laten bezorgen.
Wildragout met rode kool en aardappelpuree. Over twintig minuten kan ze eten.
Ze steekt een geurkaarsje aan en dekt de tafel. Ziet er wel gezellig uit, met zo’n gekleurd servetje.
Om het wachten te overbruggen belt ze haar vriendin.
“Hoi Joyce, zalig kerstfeest. Hoe gaat het?
“Och, kon beter. Ik heb zo’n hekel aan kerst. Wat gezelligheid? Het is koud en donker, daar is een
mens toch niet voor gemaakt?"



maar ondertussen iemand met een hart van goud. Ze hebben heel wat
meegemaakt samen. Naast veel gelachen, ook vaak bij elkaar uitgehuild. “Nou
meid,’ reageert Miep, “ het kan nog veel erger hoor. Stel dat je nu op de IC
lag? Daar doen ze niet aan kerstbomen!” Joyce geeft toe dat gezondheid
toch heel wat waard is. Ze halen herinneringen op aan de vele kerstvakanties
die ze samen hebben doorgebracht. Het ene verhaal is nog hilarischer dan
het andere. Miep valt bijna van haar stoel van het lachen als Joyce het verhaal
van tien jaar geleden weer verteld. “Weet je nog Miep, dat ik toen een blind
date had? Die man had gezegd dat hij rood jasje zou dragen en dat ik hem
zeker zou herkennen.”Joyce kan niet verder praten omdat ze de slappe lach
krijgt. Ze hikt nog wat na. “Zeker herkende ik hem ...” “Ja,” giert Miep.

“Omdat hij een verkleed was als de kerstman. Had jij weer!”
Opeens hoort Miep de kookwekker. “Joyce, mijn eten is bijna klaar. Wat eet jij?”
“Ik had geen zin in koken dus ik heb iets bij die nieuwe cateraar besteld. Beef Wellington. Ik ben
benieuwd.” 
“O, ik ook. Dat is toevallig. Hoor morgen graag hoe het was. Eet smakelijk. Dag!”

Na het eten zit Miep met een kopje koffie voor de tv. Ze heeft een bijzondere cake bij de
banketbakker gehaald. O, wat is die lekker. Ze belt ze de kinderen en vraagt naar hun belevenissen.
Aan de ene kant zijn ze een beetje bedrukt omdat ze kerst niet uitbundig konden vieren. Aan de
andere kant vinden ze de intimiteit met het eigen gezin ook wel weer fijn. Miep reageert dat ze dat
goed kan begrijpen. Ze stelt ze gerust dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen. Zij heeft heerlijk
gegeten en vermaakt zich prima. “Tel je zegeningen,” voegt ze toe. “We hebben elkaar, ook al zijn we
niet samen. Ik voel me geliefd en er wordt aan me gedacht. Meer heb ik nu niet te wensen.” Met
harde kusgeluiden hangen ze op.
Miep steekt nog een kaarsje aan en doet de meeste lichten uit. Ze kijkt naar buiten en mijmert wat.
Dit was geen fijn jaar maar ze moet toegeven dat ze er niet echt onder geleden heeft. “Je moet je
aanpassen,” denkt ze. “Je moet kijken wat er wel kan. Dan is het allemaal wel anders, maar niet zo
slecht als het lijkt.” Zachtjes zingt ze het Corona-kerstlied. Vooral het eind spreekt haar aan: “‘s
Nachts steek ik een kaarsje aan, ‘k Geloof, dit zal eens overgaan. Ja virusleed, ja virusleed, Ik hoop dat
ik je snel vergeet!”

De volgende ochtend is het stralend mooi weer. Joyce belt Frederik en Miep.
“Zin om te wandelen? Laten we er een uurtje op uit trekken. Wel volgens de
regels natuurlijk: een alleen en twee samen. Onderweg wisselen we dan van
partner. Oké? Daarna kunnen we bij mij thuis voor de deur lekker koffie
drinken. Ik heb een kerststolletje. Ik snij hem gewoon in drieën.”

Zo gezegd, zo gedaan. De drie vrienden vieren kerst op hun eigen manier, deels alleen maar eigenlijk
ook samen. Ondanks alle beperkingen voelen ze zich niet eenzaam.

Fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Mijn wens voor 2021: dat we elkaar (in goede gezondheid) weer regelmatig kunnen ontmoeten.
Wat is jouw wens?

KERSTSTAL

Gehaakt door Karin Faase uit het boekje ‘Haak je eigen Kerststal’ van Christel Krukkert
(met dank aan Stien voor het een jaar lang mogen lenen van het boekje).



KERSTLIED (CORONA-VERSIE)

Een lied over pijn, liefde, creativiteit en hoop.
(door Karin Faase op de melodie van: O dennenboom …)

                                Refrein:
                O virusleed, o virusleed
                Je greep ons bij de kladden beet

                Je waarde snel de wereld rond
                En stopte mensen in de grond
                                Refrein

                De ziekenhuizen puilen uit
                De tegenstanders roepen luid
                                Refrein                   

                Ik praat nu vaker met mijn kind
                En toon de liefde die ons bindt
                                Refrein

                Ik help een buurman uit de brand
                Ik deel met anderen mijn krant
                                Refrein

     Ik puzzel, lees en doe mijn ding
     Ik leef op de herinnering
                     Refrein

     Dagelijks loop ik zonder stop 
     En bel ook vaak een kennis op
                     Refrein

     Ik doe en ga wat kan en mag
     Voorzichtig want ik win de slag
                     Refrein

     ‘s Nachts steek ik een kaarsje aan
     ‘k Geloof, dit zal eens overgaan

     Ja virusleed, ja virusleed
     Ik hoop dat ik je snel vergeet
 

DE KERSTBOOM VAN ONZE VRIJWILLIGER FRANCIS

Hoezo grote boom? Haar plafond is gewoon te laag, want de top moest er nog afgezaagd worden! 



GEDICHT VAN JAN BOERSTOEL

Toen
Kerstmorgen vroeg... De prille jaren vijftig leden

buiten voelbaar onder de winterkou,
de rode kolenkachel was nog amper lauw,

maar de elektra-kaarsjes in de kerstboom deden

hun best, de kleine jongen wreef zijn handen,
maar bleef zich warmen aan hun zachte stille licht,

zo af en toe kneep hij zijn ogen dicht,
waardoor het nét leek of er echte kaarsjes brandden.

De mooie kaart van oma op het schrijfbureau,
"Gelukkig Kerstfeest" las hij... En dat was ook zo. 

Jan Boerstoel 
uit: 'Altijd het niemandsdier', 2001

OP NAAR 2021



Recept voor het nieuwe jaar
(met dank aan Hennie Starre)

Men neme 12 maanden. Ontdoet ze van alle gebeurtenissen, teleurstellingen en angsten.
Snij deze in porties van 30/31 stukken, opdat de voorraad precies genoeg is voor een heel jaar.
Elke dag voeg je hier aan toe:
– 1 lepel werk
– 1 lepel humor
– 3 lepels optimisme

Het geheel werk je af met:
– 1 theelepeltje tolerantie
– mespuntje geduld en een snufje tact

Overgiet de hele portie met een flinke scheut liefde.
Tot slot kun je het gerecht nog versieren met een paar schijfjes begrip.

Gebruik dit gerecht elke dag, met vriendelijke woorden en een stralende lach!

BELANGRIJKE INFORMATIEBRONNEN

Seniorenclub Haarlem
Heb je behoefte aan een praatje of heb je een vraag, aarzel niet ons te bellen.

Karin Faase
Hans Riemens
Ruud Divendal
Paula Blom
Liohra Meesters

023 - 526 08 50   secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
06 - 533 69 321   hriemens@gmail.com
06 - 531 60 436   ruud.divendal@planet.nl
06 - 120 57 118   paulabreeuwer@gmail.com
023 - 751 44 28   liohrameesters@gmail.com

Diverse telefonische hulplijnen
Voelt u zich alleen, heeft u behoefte om met iemand te praten? Of heeft u specifieke vragen? In de
omgeving zijn verschillende telefoonlijnen waar u terecht kunt.
070 - 445 58 88   Rode Kruis, voor iedereen die ziek thuis is en hulp kan gebruiken.
023 - 547 14 71   De luisterlijn 

Overheid
Algemene informatie:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
GGD bellen voor een testafspraak: 0800-1202
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