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Deze lustrumeditie is tot stand gekomen met dank aan:
 

Ton Westbroek voor zijn bespiegelingen.
Ria Smit voor de interviews met Gerda Tesselaar, Robby Schellingerhout, Marijke Braakman,
Ronald Velden en Ruud Divendal. 
Gerda Tesselaar voor de opmaak van deze nieuwsbrief en de modernisering van ons logo.

VIERING 5-JARIG BESTAAN OP 29 JANUARI GAAT NIET DOOR !

De nieuwe corona-maatregelen laten wel de winkels opengaan maar houden de horeca gesloten.
Ook mag je nog niet met grote groepen bijeenkomen. Helaas moeten we daarom de gezamenlijke viering van
ons 5-jarig bestaan met een stamppottenlunch op zaterdag 29 januari a.s. annuleren.
We hopen dat ons volgende grote evenement, de Lenteviering op 22 maart 2022, wel kan doorgaan. Blijven
duimen!

SAMENVATTING DOOR HET BESTUUR

Seniorenclub Haarlem bestaat al weer vijf jaar. Met succes mag ik wel zeggen. Eind 2017 hadden we
80 donateurs, op 1 januari 2022 242!
 
We maken ons motto waar: Ontmoeten en verbinden, leerzaam en actief!
Per maand organiseren we ruim 30 activiteiten op vier verschillende gebieden:

Onderlinge contacten: koffieochtenden, samen uit eten, vieren feestdagen
Sociaal-cultureel: bezoek musea, stadswandelingen, filmmiddagen



Leven-lang-leren: voorlichting, lezingen
Bewegen: wandelen, fietsen, jeu de boules

Daarnaast hebben we ook grote evenementen zoals twee maal per jaar de bustocht, de zomer BBQ
op het strand, de Lenteborrel, de viering van de Internationale Ouderendag en de Kerstlunch.
 
Dit is alleen maar mogelijk door de inspanning van onze enthousiaste vrijwilligers. Het merendeel zet
zich al jaren in voor de Seniorenclub en voorheen ANBO afdeling Haarlem. In 2019 hebben we hun
lange inzet beloond met een dagje uit in Haarlem. De afgelopen vijf jaar hebben we afscheid genomen
van een paar vrijwilligers en weer nieuwe mogen verwelkomen. 
Elk jaar organiseren we tweemaal een lunchbijeenkomst met alle vrijwilligers. In het voorjaar met de
huba’s (hulp belastingaangifte) erbij en in het najaar een werkoverleg. In juni krijgen de vrijwilligers
een vergoeding op basis van van hun activiteit. 
 
Het bestuur, bestaande uit Hans Riemens (voorzitter), Karin Faase (secretaris-penningmeester),
Paula Blom en Ruud Divendal, is vorig jaar uitgebreid met Liohra Meesters.
 
De afgelopen twee jaar stonden helaas in het teken van de corona-pandemie.
Ondanks de beperkingen heeft de Seniorenclub gedaan wat ze kon. Het contact met de donateurs
heeft vooral plaatsgevonden via de speciale nieuwsbrieven. In plaats van de kerstlunch in 2020 en
2021 en de Lenteborrel in 2021 hebben de vrijwilligers alle donateurs verrast met een pakketje.
Gelukkig kon op bepaalde tijden wel een deel van het programma doorgaan. De viering van de
Internationale Ouderendag op 4 oktober 2021 is bezocht door ruim zestig deelnemers. We hebben
een gezellige middag gehad en een pubquiz over Haarlem gespeeld.
 
In februari 2020 waren we uitgekozen als goed doel voor het programma 'Weet ik veel' … van RTL4.
Voor het promotiefilmpje zijn opnames gemaakt bij De Gooth en enkele donateurs geïnterviewd. We
hebben een mooi bedrag gewonnen wat we naar eigen inzicht mogen besteden. Hierdoor konden we
de zomer BBQ van vorig jaar tegen de helft van de prijs aanbieden. Tevens hebben we van dit geld
wat extra’s gedaan voor de vrijwilligers en diverse keren rondjes gegeven bij het koffiedrinken, jeu de
boules en bij de eetgroep.
 
Vooruitblik
In de afgelopen vijf jaar zijn we groter geworden en de groei zal nog wel doorgaan. We denken
constant na over wat dit voor Seniorenclub Haarlem betekent en welke aanpassingen er nodig zijn.
Bepaalde activiteiten worden nu over twee dagen verdeeld; andere hebben een maximum aantal
deelnemers. We bedenken nieuwe activiteiten die we aan het programma toevoegen en werken
samen met derde partijen zoals het Verhalenhuis.
We verbeteren onze boekhouding en secretariaat en optimaliseren de nieuwsbrief en onze website.
 
Door de betrokkenheid van onze donateurs en vrijwilligers zien we de toekomst rooskleurig
tegemoet.

Karin Faase 

BESPIEGELINGEN DOOR TON WESTBROEK --- INTERVIEWS DOOR RIA SMIT

OORZAAK EN GEVOLG
 



Interview met Gerda Tesselaar
In 2012 ontmoette ik Gerda Tesselaar voor het eerst. Zij kwam toen de redactie
van de ANBO-nieuwsbrief versterken. We vergaderden altijd bij Truus Divendal
thuis. Als we kwamen stonden de koekjes al klaar! In 2014 is Truus helaas
overleden. Gerda deed toen al de opmaak van de nieuwsbrief in de vorm van een
boekje.
Gerda kan het beter zelf vertellen: "Toen in 2017 de Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem werd opgericht vroeg men mij of ik de digitale nieuwsbrief wilde gaan
maken. Ik wilde dat wel gaan proberen en kon met de computer omgaan. Een
digitale nieuwsbrief maken had ik nog nooit gedaan. Nu na ongeveer zestig
nieuwsbrieven, twaalf per jaar, kan ik zeggen dat ik het leuk vind om te doen. Om
van alle kopij die binnenkomt een goed uitziend geheel te maken. Dat is vaak een
heel gepuzzel maar dat maakt het juist zo spannend! Als ik klaar ben stuur ik
hem ter beoordeling naar Paula en Karin. Vinden zij hem goed, dan stuur ik hem
weg. Ik vind het werken met de computer erg leuk, leer er toch steeds weer iets bij en hoor als eerste
wanneer er iets nieuws gaat gebeuren."
Bedankt Gerda, ik vind het altijd leuk om de nieuwsbrief via de e-mail te ontvangen! Beste lezer, kijk ook naar
het gemoderniseerde logo. Dat laat zien dat Gerda nog veel meer kan dan nieuwsbrieven maken.

Kennelijk ging het hier om donateurs die ongeveer tien jaar na de
oorlog hun uitgaansleven vierden. Want de dans is generatiegebonden.

"Oorzaak en gevolg", twee begrippen die bijna onafscheidelijk zijn. Zij lagen ook ten grondslag aan het
ontstaan van onze Seniorenclub. Binnen de ANBO waren veel recreatieve groepen ontstaan. Die
activiteiten behoorden niet tot de kerndoelen van de ouderenbond en waren voor de ANBO
moeilijk te volgen en te beheren. Zelf ben ik al tientallen jaren (slapend) lid van de ANBO en spijt het
mij zeer dat de ANBO geen kans heeft gezien, om deze bloeiende en gegroeide neventak binnen de
organisatie een plaats te geven. Het heeft de ANBO veel leden gekost.
 
"Wij zijn er nog goed van afgekomen" stelt Ruud Divendal. "Wij hebben nog vijfhonderd euro van de
Bond ontvangen en daarvan hebben we de notariskosten voor de oprichting van onze
stichting kunnen betalen". De scheiding is inmiddels vijf jaar geleden en wij zijn onder de afsplitsing
niet gebukt gegaan.
 
In de sportorganisaties zijn senioren de actieve leden boven de 18 jaar. In die wereld zouden wij
minimaal het predikaat "veteranen-plus" krijgen. Maar zo voelen wij ons niet.
 
Als senioren, als gepensioneerden, behoren wij tot een bevolkingsgroep die meer dan ooit kan
profiteren van veel vrije tijd. De vervroegde uittreding (de VUT) was een uitermate luxe regeling, die
financieel niet te handhaven was, maar voor ons op het juiste moment kwam. Velen hebben leuke
dingen kunnen doen en het vroeger met werken stoppen heeft duizenden vrijwilligers opgeleverd. Zij
hebben zich op veel plaatsen verdienstelijk gemaakt en ook onze Seniorenclub heeft daarvan mogen
profiteren.
Met grote vreze wordt naar de toekomst gekeken. Zullen er vervangers zijn als de huidige generatie
vrijwilligers moet afhaken? Als men tot 67 jaar moet werken blijft er belangrijk minder vrije tijd over
en zal de animo belangrijk afnemen. Ook hier oorzaak en gevolg.

ACTIVITEITEN
 

De corona-pandemie is voor het verenigingsleven een drama. Bij ons zijn verschillende activiteiten op
een laag pitje gezet en wij hebben onder andere twee Kerstlunches moeten missen. En dat zijn nou
juist de bijeenkomsten waarbij een groot deel van onze donateurs aanwezig is en je nieuwe gezichten
ontdekt.
Want ons activiteitenprogramma is min of meer een keuzemenu. Dat leidt tot groepsvorming en er
zijn natuurlijk donateurs die maar voor één, hoogstens twee activiteiten kiezen.
Zelf heb ik alleen geen ervaring met de fiets- en wandelgroepen. Dus kan ik aardig over het
gebodene meepraten.

Ik heb in het bijzonder genoten van de Kerstlunches. Het Spaarne-kwartet bracht rustige, veelal
bekende muziek uit de na-oorlogse jaren. Vaak te linken aan Eddy Christiani.
En dat paste perfect binnen ons gezelschap .Wel constateerde ik dat als het kwartet zich zondigde
aan swing, er meer danslustigen -vooral dames- op de vloer verschenen.



Mogelijk dat de Jazzband die de afgelaste kerstlunch van 2021 zou
verzorgen, met hun muziek wat meer in hun straatje past. 
En dan de lunch zelf; geheel verzorgd door "le maitre de haute cuisine"
Nico Assendelft met zijn assistent Dick. Zijn werk wordt altijd hogelijk
gewaardeerd. Demonstratief laat hij ons altijd blijken dat hij klaar is
met de klus. Hij steekt zijn hand op naar de zaal en verlaat het pand
onder een waarderend applaus.
Het is frappant dat wij deze lunches niet meer in het restaurant van
PUK kunnen houden. Het geschonken meubilair leent zich daar niet
voor. PUK is natuurlijk content met deze schenking. Voor ons is het een zeer spijtige ontwikkeling.

Eetgroep
Als we het toch over eten hebben , denk ik aan onze eetgroep. Anja Vooren,
met haar echtgenoot Johan, is onze bezorgde gastvrouw die niets aan het
toeval overlaat.
Hoewel ik de prijs-kwaliteitsverhouding nog weleens discutabel vind, blijft
het een gezellige bezigheid en is de kennismaking met vaak onbekende of
weinig bezochte restaurants verrassend en interessant.

Museumgroep
Bij mijn museumbezoek was Ineke Nijssen voornamelijk de aanvoerster,
hoewel er ook een aantal anderen het voortouw namen.
Het indrukwekkende houten restaurant bij het Centraal Station in
Amsterdam (tegenwoordig een vestiging van Loetje), was vaak na de koffie
de uitvalbasis. De Hermitage, het Van Goghmuseum en talloze andere
musea, bijvoorbeeld in Leiden en Alkmaar, kregen onze belangstelling. Op
een vast tijdstip moesten de kunstliefhebbers in de hal verzamelen om
gezamenlijk naar een restaurant te trekken voor een lunch. Ook hierbij was
het altijd leuk om in een onbekend restaurant binnen te stappen.

Filmgroep
De filmgroep floreerde goed. Maar helaas heeft corona de gang eruit
gehaald. Liohra Meesters is onze filmster, die de organisatie in handen heeft.
Wij maakten gebruik van filmvoorstellingen tegen een gereduceerde prijs,
bedoeld voor onze leeftijdsgenoten en kregen dan ook nog gratis koffie of
thee aangeboden, met een versnapering. Wil je het nog beter hebben? Maar
door corona werd de aanbieding gestopt en wachten wij nu op betere
tijden. Na de film dronken wij koffie of iets anders in een gelegenheid rond
de bioscoop.

Lange tijd was de Jopenkerk favoriet. Daarna Die Raeckse en weer later het karakteristieke café Het
Zwaantje. Lest best vind ik.

Stadswandelgroep
De stads- of dorpswandelingen, gekozen en verzorgd door Robby
Schellingerhout, Gerda Leigh en voorheen ook Klaas Verbeek, brengt je op
plaatsen die iets te bieden hebben en vaak min of meer onbekend zijn. Zo
reed ik meermalen met de auto door Krommenie, maar zag ik de
aardigheid van dit dorp met houten huizen pas goed, toen wij er wandelend
door heen liepen. We gingen onder andere met de trein naar Hoorn en
met de boot over het IJsselmeer naar Medemblik en weer terug naar
Hoorn met een boemeltje. De trips werden gewoonlijk afgesloten met een
lunch.

Interview met Robby Schellingerhout



Robby was in de ANBO-tijd al een actieve vrijwilliger. Zij verzorgde de
ledenadministratie en dat was niet mis, want afdeling Haarlem had toen ongeveer
duizend leden.
Zij kan het zelf beter vertellen: "Toen ik gestopt was met werken werd ik lid van
een leesclubje. Daar ontmoette ik Elly en Piet Strijbos. Piet deed toen de
ledenadministratie en gaf op een gegeven moment aan daarmee te willen stoppen.
Na voldoende uitleg ben ik dat gaan doen. We hadden bijna duizend leden. Elke
maandagmorgen werkte ik het bestand bij en stuurde dat door naar het
hoofdbestuur. Ook regelde ik het bezorgen van de activiteitenkalender en de
nieuwsbrief. Ruim twintig vrijwilligers brachten ze rond.
Toen het hoofdbestuur de ANBO ging centraliseren kwam er een einde aan
afdeling Haarlem. Gelukkig heeft een aantal mensen besloten om als stichting door
te gaan met de activiteiten. Onder de leden is toen een enquête gehouden en het
leuke was dat het grootste deel van de vrijwilligers achter dit besluit stond en gewoon doorging.
Mijn man en ik bezochten graag grote en kleine steden. We organiseerden stadswandelingen en daar ben ik
mee doorgegaan. Als alles weer normaal is hoop ik daar zeker weer mee te starten. Nu vermaak ik me thuis
met puzzelen, 1000 stukjes. Verder houd ik een plakboek bij met krantenknipsels over corona. Ik ga op
woensdag nog wel eens koffie drinken en op donderdag af en toe mee wandelen! De BBQ sla ik echt niet
over. Ik bewonder de manier waarop het bestuur en met name Paula en Karin dat telkens weer organiseren!"
Tot zover het verhaal van Robby. Leuk om te horen hoe men vijf jaar geleden door is gegaan met bijna alle
activiteiten. Hoe we er met elkaar voor elkaar wat van weten te maken!

Een potje met vet ...
Wandelen doe ik bij voorbaat met het kleinst mogelijke gezelschap.
Omgeving en rust vind ik heel belangrijk. Waarmee ik niet wil zeggen dat de
wandelaars van onze Seniorenclub luidruchtige figuren zijn en zich verpozen
met het zingen van het wandelliedje "Ik heb een potje met vet op de kachel
gezet". Dat zal waarschijnlijk niet. Ze bezoeken de mooiste natuurgebieden
rond Haarlem, zoals Koningshof, Elswout en Middenduin. De vlakte na het
viaduct in Middenduin is ontstaan door duinafgravingen. Een zogenaamde
zanderij. Het enige positieve daarvan is het ontstaan van de Zanderijvaart,
met zijn mooie duinwallen en het leuke wandelpad. Vroeger zag je grote

scholen vis zwemmen, maar de vaart is nu dichtgegroeid. Marijke Braakman en Ben van Es zijn de
mensen die je alles kunnen vertellen over het programma.

Interview met Marijke Braakman
Een berichtje van de vliegende reporter! Ik moest lachen toen Karin mij zo
noemde in de Nieuwsbrief. Maar toen ik Marijke belde om een afspraak te maken
bleek ze te overwinteren in Portugal! Dus toch vliegen? Nee hoor, via e-mail lukt
het ook en vertelde ze het volgende:
"Ik wandelde in Portugal tijdens mijn overwintering en dacht dat wil ik in
Nederland ook gaan doen. Ik zocht en vond de Seniorenclub op internet en heb
mij gelijk bij Karin opgegeven. Nu ben ik vrijwilliger sinds anderhalf jaar, van de
wandelgroep op dinsdag en donderdag. We hebben een leuke club dames. Op
dinsdag wandelen we altijd in Middenduin (Overveen) en voor de wandelingen op
donderdag overleggen we. Na het wandelen gaan we, met wie dat wil, koffie
drinken. Mij heeft de wandelgroep door de eerste lockdown geholpen. We zijn twee
aan twee blijven lopen op gepaste afstand. Het contact was zo belangrijk in die
periode. We wandelen een tot anderhalf uur. Afgelopen zomer hebben we een
lange wandeling naar Parnassia gemaakt, daar geluncht en weer terug! Deze wandelingen zijn erg belangrijk
voor iedereen, heerlijk in de natuur met fijne mensen eropuit."
Dit is het verhaal van Marijke uit Portugal.

Fietsgroep
Ik heb me verre gehouden van de fietsgroep. Ze verzamelen op de Grote
Markt, dus het begint al druk. Onrustbarende afstanden rijden die lui.
Zadelpijn, niets voor mij. Maar ga vooral door, het is ontspannend en
gezond en het stichten, verfraaien en onderhouden van de fietspaden heeft



tegenwoordig prioriteit bij de machthebbers.

Interview met Ronald Velden
Om naar Ronald Velden te gaan hoefde ik zeker niet te vliegen maar kon ik rustig
op de fiets naar hem toe. Gezellig bij een kopje koffie begon hij met te zeggen dat
hij grote bewondering heeft voor het bestuur, hoe zij de club draaiende weten te
houden! 
Op mijn vraag hoe hij de club beleeft vertelde hij het volgende: "Ruim een jaar
geleden tijdens een vrijwilligersbijeenkomst bij Karin, hoorde ik dat Nico Geluk ging
stoppen met het leiden van de fietsclub! Ik fietste zelf al mee en het leek me wel
wat om het stokje van Nico over te nemen. We fietsen elke tweede en vierde
vrijdag van de maand ongeveer vijfendertig kilometer. Bijna allemaal op een fiets
met ondersteuning, zestien kilometer per uur. Ik doe het niet alleen hoor. Erik van
der Leij fietst ook altijd mee. Ik voorop en Erik achter, zo weet je dat iedereen
meekomt. Ik zet de route uit en stuur die via de app naar de deelnemers. Indien
iemand nieuw is kort ik de route weleens in. We vertrekken om tien uur en drinken
onderweg koffie met wat lekkers erbij. De meegebrachte lunch gebruiken we in de natuur."
Tot zover het verhaal van Ronald, die op woensdag koffie drinkt en ook graag een potje jeu de boules speelt
met onze club! Bedankt Ronald, het was een gezellige middag.

Jeu de boules
En dan tot slot; al eens eerder door mij aangeraakt, het Jeu de
Boulesgezelschap onder supervisie van Ruud Divendal en John van
Kortenhof. Hondstrouw zijn de boulers. De meesten slaan geen speelmiddag
over en nog steeds zien we nieuwe gezichten. Hoewel de meeste
beoefenaren in Frankrijk de kennis en kunde hebben opgedaan, blijft de
voertaal bij ons gewoon Nederlands. 
Zo spreken de Fransen over een cochonnet (varkentje), maar is dat bij ons
gewoon het balletje, dat men met de boules zo dicht mogelijk moet
benaderen. De schutter (le tireur in het Frans) is bij ons de vervelende vent

die met een goed gerichte boule je mooie positie om zeep helpt.

Interview met Ruud Divendal
Ruud is een van de bestuursleden van de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
Nu de stichting vijf jaar bestaat vroeg ik hem hoe hij de verandering heeft ervaren.
Hier volgt zijn antwoord: "Het was een vervelende tijd. We waren een goed
lopende ANBO-afdeling. Voldoende financiën, een goede activiteitenkalender en
nieuwsbrief die regelmatig door vrijwilligers bij de leden werden bezorgd. Toen de
ANBO in Haarlem stopte werd de Stichting opgericht met als doel: Het bevorderen
van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van
activiteiten. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van
activiteiten op sociaal-cultureel gebied en in het kader van leven-lang-leren en
bewegen. De Stichting heeft geen leden maar donateurs en geen ledenvergadering,
maar twee keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst waar nieuwe ideeën worden
besproken. We staan nu buiten de bond. Een nadeel is dat we nu alleen activiteiten
bieden aan vitale senioren. Daarnaast heb je te maken met mensen die niet meer
kunnen, daar zijn we niet voor en dat voelt weleens vervelend!
Waar we wel mee door zijn gegaan is de belasting invulhulpen, samen met Ria Smid (met een d) begonnen
en nu ben ik de coördinator van een groep van twaalf hulpen. Zelf help ik nog 45 mensen met de
belastingaangifte. Ook het jeu de boules is doorgegaan en bestaat nu tien jaar. John van Kortenhof en ik



leiden dat samen. We spelen twee keer per maand op woensdagmiddag, als je zin hebt kun je komen. We
spelen bij PUK. Kosten € 5,00 inclusief koffie/thee. Het is gezellig en je bent in beweging!"
Een interessant verhaal van Ruud die ook nog penningmeester is van een maatschappijkritisch koor
"Morrend volk" in Hoofddorp. Bovendien is hij bestuurslid van de Vereniging Van Eigenaren en onbezoldigd
huismeester. Petje af Ruud, bedankt!

Veel waardering verdient het bestuur en in het bijzonder onze secretaris 
Karin Faase, die ook nog de penningen van de club beheert.

Het zal u misschien ontgaan zijn maar de kerstattentie in 2020, had in
samenstelling alles wat gewoonlijk in een kerstpakket voorkomt. Natuurlijk
uit de koker van Karin en de leverancier. Een Madurodam kerstpakket.
 
En natuurlijk hebben wij nog veel door mij niet genoemde zeer actieve
donateurs, die werk verzetten voor ons en onze Seniorenclub. Vijf jaar
hebben wij, als het gewone volk, van hun inzet en werk kunnen profiteren en
dat waarderen wij in onbegrensde mate. 

Ton Westbroek

TENSLOTTE
 

De belastinghulp, de koffieochtenden, de busreis en misschien nog wat andere zaken laat ik maar
buiten mijn bespiegelingen.

Het volgende nummer verschijnt niet op 25 januari zoals je gewend bent, maar op 29 januari.
Dan is er namelijk meer duidelijk over de corona-maatregelen en weten we welke activiteiten

door kunnen gaan. 

Kopij uiterlijk 25 januari naar de redactie:
Gerda Tesselaar en Paula Blom

e-mailadres redactie:
nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl
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