
Activiteiten in juni: koffiedrinken

Nieuwsbrief
mei 2020 - II

 

Update maatregelen coronavirus - deel 5
(bijgewerkt t/m 27-5-2020)

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

Beste lezer,

Het weer is mooi en de coronamaatregelen worden soepeler. Wat willen we nog meer?
Elkaar weer ontmoeten! Dat kan binnenkort. De terrassen gaan open op 1 juni 2020 en de horeca
doet zijn best om alles volgens de richtlijnen van de overheid in te richten.
Op maandag 8 juni a.s. is de Seniorenclub Haarlem van 11:00 – 12:00 uur weer welkom bij
Vandesande op het Santpoorterplein. Let wel op: geen zoenen, knuffels of handen schudden,
anderhalve meter afstand, een voor een naar de wc en … vol = vol!
Op  woensdag 10 juni kunnen we ook weer naar De Gooth op de Botermarkt van 10:30 – 11:30 uur.
Hier gelden natuurlijk dezelfde regels. 
Beide dagen is het bestuur aanwezig om je te begroeten en wat lekkers uit te delen. 
 
Een maand later, in juli, gaan we ook het wandelen, fietsen en de film weer opstarten. Van de andere
activiteiten weten we nu nog niet wanneer die weer kunnen. Maar daarover meer in de nieuwsbrief
die eind juni uitkomt.
 
Alleen samen kunnen we het coronavirus overwinnen dus houden we afstand, volgen de richtlijnen bij
sociale contacten en blijven op onszelf en elkaar passen.
 
Als thema heeft deze nieuwsbrief: Orde in de chaos.
Dit houden we klein en dicht bij huis: nu we al twee maanden thuis zitten, weten we waar we ons aan
ergeren: de klussen die nog gedaan moeten worden, de kasten die uitpuilen en de administratie die
nog steeds een puinhoop is. We geven allerlei tips om de chaos om te buigen naar orde.
Natuurlijk ontbreken een aantal informatiebronnen en belangrijke telefoonnummers en
e-mailadressen niet. 
Helaas is er ook een keerzijde want criminelen spelen handig in op de angst van de mensen en de
schaarste van producten. Trap er niet in! 
We sluiten weer af met een gedicht, gevonden op Unicef.nl
 
In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:

Seniorencub Haarlem:
       – Activiteiten in juni: koffiedrinken
       – Tips voor thuisactiviteiten: Ruim je spullen op en Maak snel en goedkoop je eigen huisarchief

Het verhaal van … Paula Blom
Overheid: algemene maatregelen
Informatie van derden: Het Verhalenhuis, SportSupport en diverse telefonische hulplijnen
Crimineel gedrag: hoe herken je het en hoe voorkom je oplichting
Gedicht: Weer

 
Heb je zelf tips voor thuisactiviteiten of een andere bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, mail deze
dan naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl. De volgende komt eind juni uit.

Seniorenclub Haarlem

http://unicef.nl/
mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl


Nu de terrassen weer opengaan kunnen we vanaf 8 juni 2020 weer samen
koffie drinken.
Op maandag bij Vandesande op het Santpoorterplein van
11:00 – 12:00 uur.
Op woensdag bij De Gooth op de Botermarkt van 10:30 – 11:30 uur.
Beide dagen is het bestuur aanwezig om je te begroeten en wat lekkers uit
te delen. 
Let wel op: geen zoenen, knuffels of handen schudden, anderhalve meter
afstand, een voor een naar de wc en … vol = vol!

Een maand later, in juli, willen we weer gaan wandelen, fietsen en naar de film bij Pathé.
Groepsactiviteiten zijn voorlopig nog niet mogelijk, dus met museumbezoek, stadswandeling en uit
eten wachten we nog even. Binnensporten mogen ook nog niet, ook al is PUK druk bezig te
bedenken hoe we weer kunnen jeu de boulen.
Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. 
 
NB: De activiteiten die de Seniorenclub Haarlem aanbiedt, zijn (meestal) voor eigen rekening en altijd
voor eigen risico. We doen dan ook een beroep op je gezonde verstand. Wij houden ons aan de
regels van de overheid en verwachten dat jij dat ook doet. Samen houden we het coronavirus onder
controle en nemen onze verantwoordelijkheid om onszelf en anderen gezond te houden.
 
Tips voor thuisactiviteiten
Ruim je spullen op!
Na twee maanden thuis zijn alle puzzels gemaakt, alle foto’s uitgezocht en alle boeken gelezen. 
Waar erger je je nu al de hele tijd aan? Aan de onoverzichtelijke keukenkastjes, je uitpuilende
kledingkast, de logeerkamer die wel een rommelhok lijkt of al die dingen die wachten op reparatie?
Tijd voor actie! 
Tips om dit soort klussen aan te pakken:

besteed er per dag een uur aan
pak vijf dozen en label ze: weggooien, weggeven, verkopen, repareren, bewaren
als een doos vol is, ga je die doos verwerken

Langzaam maar gestaag werk je naar een opgeruimd huis met alleen maar spullen die je gebruikt en
die je dierbaar zijn.
 
Maak snel en goedkoop je eigen huisarchief 
(Met dank aan Ruud Divendal. Voor meer informatie of hulp mag je contact met hem opnemen:
tel: 06 – 53160436 of e-mail: ruud.divendal@planet.nl)
 
Waar laat jij garantiebewijzen, polissen, afschriften en andere belangrijke papieren? Als het antwoord
is: 'overal en nergens', dan is het misschien tijd voor een huisarchief. Dat maak je in een handomdraai,
en voor weinig geld.
Onze samenleving is gruwelijk ingewikkeld geworden. Per mail en papieren post ontvangen we
brieven, afschriften, bevestigingen, formulieren, rekeningen, polissen, voorwaarden enzovoorts.
Verdrinken in de chaos
Al die dingen moet je lezen, invullen, terugsturen, betalen en vaak bewaren. Dat archiveren is
belangrijk voor contracten, polisvoorwaarden, garantietermijnen, bewijsstukken die je in je
belastingaangifte hebt verwerkt, en meer. Misschien moet je wel ooit aantonen dat je recht hebt op
garantie of een belastingteruggave. Of wie weet wil je je samenlevingscontract of testament nog eens
nalezen. Maar waar heb je dat ding gelaten?
Ook kan het gebeuren dat bedrijven fuseren, reorganiseren, administraties aanpassen,
computersystemen samenvoegen, worden overgenomen, of soms kopje onder gaan. Jouw rechten
kunnen in de loop van soms tientallen jaren verdrinken in die chaos. Daarom: bewaar al je rechten op
papier. Je kan ze in een uiterst geval nodig hebben als bewijs bij een rechtszaak.
Hoe lang bewaren?
Bonnetjes en andere bewijsstukken, die te maken hebben met de belastingaangifte moeten je als
particulier minimaal vijf jaar bewaren, want de Belastingdienst mag bij particulieren tot vijf jaar terug
vorderen. Voor bedrijven en zzp’ers is de bewaartermijn van bewijsstukken minimaal zeven jaar.
Aankoopbonnen van duurzame goederen, zoals een wasmachine of stofzuiger, moet je in elk geval
bewaren tot het einde van de garantietermijn van vaak twee jaar. Het is nog beter als je de bonnen
pas wegdoet als je het product niet meer bezit. Want wettelijk geldt dat je recht hebt op een goed
product. Als dat niet deugt, heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van je
geld.
Dan de polissen van (levens)verzekeringen (en de voorwaarden). Bewaar die minimaal tot de
verzekering is afgelopen en/of tot een klacht of een zaak erover is afgerond. Van een zoekgeraakt
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polisblad moet de verzekeraar je verplicht een kopie verstrekken, maar dat is vaak een heel gedoe.
Wees dus zuinig op die papieren.
Archiveren kan heel eenvoudig zijn
Helaas zien veel mensen op tegen archiveren van bewijsstukken. Daardoor belanden belangrijke
stukken niet zelden op stapeltjes, in dozen en onoverzichtelijke plastic mapjes, terwijl belangrijke
bijlagen bij mails onvindbaar raken op pc’s.
Sommigen raken zelfs zo overvoerd met informatie dat ze mails negeren en papieren post niet meer
openmaken. Toch kan archiveren heel eenvoudig zijn, als je maar weet hoe je begint.
Recept voor een goedkoop archief
Die start maak je met mijn recept voor een goedkoop, maar geweldig administratiesysteem. Je kunt
het vandaag nog opzetten voor nog geen twee tientjes. Het recept gaat zo:
Koop of verzamel:

6 ordners in verschillende kleuren
6 setjes papieren tabbladen met 10 tabs
1 perforator
1 pen of stift

Vermeld de onderstaande zes titels groot op de ordners. En schijf de onderwerpen eronder op de
set tabbladen die je in elke map stopt. Vul zo nodig zelf onderwerpen aan. Voorzie al je belangrijke
post, prints en papieren in het vervolg met een perforator van gaatjes en archiveer ze op de juiste
plek. Zet de ordners op een plek die je dagelijks ziet. In de huiskamer bijvoorbeeld.
Werk en pensioen

Inkomsten (salaris, uitkering, winst, alimentatie en dergelijke)
Pensioenregeling
Pensioenpolissen
Levensverzekering(en)
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overzicht pensioensituatie
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

Wonen & vaste lasten
Huur- of koopcontract
Hypotheek
Energie en water
Gemeente en waterschap
(Mobiele) telefoon, kabel, internet
Contributies en abonnementen
Overzicht vaste lasten
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

Verzekeringen
Zorgverzekering
Inboedelverzekering
Autoverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Reisverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Overzicht totale premiekosten
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

Huishouden
Notariële contracten (huwelijk, samenwonen, echtscheiding, testament)
Kinderopvang
School
Studie
Vervoer
Aankoop- en garantiebewijzen
Overzicht budget
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

Belasting
Sofinummers en verklaringen
Jaaropgaven
Aangiften
Aanslagen
Aangevraagde toeslagen
Bewijsstukken (bonnetjes) voor de aangifte
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

Bezit en schuld



“Mijn man Rob en ik gingen lekker drie maanden op vakantie naar Portugal. Op
10 februari vertrokken we. Het plan was om op 29 april terug te gaan, maar dat
pakte anders uit! Het corona-virus deed zijn verontrustende werk en we mochten
niet meer weg. We zaten prachtig hoor, een mooi huis op een berg 40 km ten
oosten van Coimbra. Elke dag hing de bakker vier broodjes aan de deur, de visboer

kwam langs en de groentevrouw verkocht verse groente zoals asperges. Feitelijk niets te klagen, alleen... de
onzekerheid en het regende veel!  

Eindelijk kregen we, met behulp van de ambassade, toestemming op 19 mei te
vertrekken. Met het bewijs daarvoor achter de voorruit gingen we ’s morgens vroeg
richting de Spaanse grens. Het was maar goed dat het rustig was, want we kregen
de opdracht dat we vóór middernacht Spanje uit moesten zijn. In Frankrijk
mochten we niet van de snelweg af. We hebben toch even de tolweg verlaten om
wat lekkers te halen. Van slapen op een parkeerplaats kwam niet veel en om vijf
uur gingen we weer rijden. Bij de grens met België was het veel drukker, o.a. veel Duitsers. Maar
onvoorstelbaar genoeg konden we Nederland zó binnenrijden. Het is fijn om weer thuis te zijn! 
 
Heel leuk was dat wij in Portugal via de satellietschotel  van de buren de uitzending hebben gezien van het
programma “Weet ik veel!” van RTL4 waarin de Seniorenclub Haarlem het goede doel was. Vóór de vakantie
waren er opnames gemaakt waarin Loes van der Putten en ik verteld hadden over datgene wat de
Seniorenclub doet voor ouderen zoals het organiseren van bustochten enzovoort!”
 
Dat was het avontuur van Paula en haar man! Ook wij zijn blij dat ze gezond en wel weer in ons
midden is!
 
Ria Smit

Nog te betalen rekeningen
Bankafschriften
Spaarrekeningen
Beleggingen
Leningen
Overzicht van bezit en schuld
Planning voor toekomstdromen
Vul zo nodig zelf aan met extra onderwerpen

 
Succes!

Het verhaal van ... Paula Blom
Een lange vakantie!
 
Sommige mensen boffen, ze gaan drie maanden op vakantie en mogen/moeten vier maanden blijven.
Maar als dat gebeurt is het toch wel prettig als je weer naar huis mag.
Dat overkwam Paula Blom – Breeuwer, zij vertelde mij het volgende:

Informatie van de overheid
 Algemene maatregelen
De algemene maatregelen gelden nog steeds:

Was je handen regelmatig met water en zeep (minimaal 20 seconden)
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
Bij meer dan 38 graden koorts en hoesten of moeilijk ademen, bel de huisarts

Vanaf 18 mei is al wat meer mogelijk geworden en vanaf 1 juni 2020 geldt:
Groepsvorming (3 personen of meer die geen huishouden vormen) mag, mits 1,5 meter
afstand wordt gehouden
Bibliotheken zijn weer open
Buiten sporten voor volwassenen is toegestaan en zwembaden zijn weer open
Terrassen zijn open, mits 1,5 meter afstand tussen de gasten
Restaurants mogen maximaal 30 gasten ontvangen; vooraf reserveren



Bioscopen, concert- en theaterzalen mogen maximaal 30 gasten ontvangen; vooraf reserveren
Musea alleen te bezoeken na reservering (tijdslot)

 
Let op:

Openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen
Politie blijft controleren of mensen wel 1,5 m afstand houden. Bij overtreding volgen boetes van

     € 400,00
 
Landelijke en lokale overheid
Het kabinet heeft de beperkende maatregelen verlengd tot minimaal 16 juni 2020. De week ervoor
worden we ingelicht over de periode daarna.
Burgemeesters hebben bevoegdheden gekregen om plaatselijk verordeningen in te stellen als dat
nodig is. Zo worden parken en natuurgebieden ontruimd en (tijdelijk) gesloten als mensen zich niet
aan de regels houden. Politie en BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) handhaven samen de
regels. Er worden boetes uitgedeeld.

Informatie van derden

Het Verhalenhuis: vanaf 1 juni mogen wij weer open!

In de maand juni kunnen er maximaal 30 personen per activiteit in de zaal, inclusief medewerkers.
In juli en augustus zijn wij gesloten maar vanaf september openen wij weer voor u met maximaal 100
personen per zaal. Uiteraard nemen wij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en houden wij ons
samen met u aan de RIVM richtlijnen.

Let op: heeft u belangstelling om te komen? Lees eerst het artikel: “Open vanaf 1 juni – Veilig naar het
Verhalenhuis” op onze site: www.verhalenhuishaarlem.nl. Hierin staan de maatregelen en regels voor
een bezoek. Altijd vooraf reserveren en betalen!

Programmering:
  2 juni, 19:30 u:  Boekpresentatie Karel Eykman – “Wat geloof jij eigenlijk?”
  9 juni, 14:00 u:  Film “Va, vis et deviens”
14 juni, 15:30 u:  Boekpresentatie Diederik Samwel – “Tropenvader”
19 juni, 20:30 u:  Ligconcert Annelies Kole – harp
23 juni, 20:00 u:  Film “La tout nouveau testament”
 
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Arno v.d. Vuurst
Coördinator Verhalenhuis Haarlem
www.verhalenhuishaarlem.nl
 

****************************** 

SportSupport

Ook tijdens de coronacrisis probeert deze organisatie (www.sportsupport.nl) ons in beweging te
houden met oefeningen om thuis te doen. Hiervoor hebben ze een Beweegposter ontwikkeld. Wilt u
graag een beweegposter ontvangen om eenvoudige oefeningen thuis te doen zolang het
sportgebeuren nog op slot zit? Bestel dan gratis de beweegposter door een mailtje te sturen
naar: Lgrooff@sportsupport.nl of bel 023-3037238. Ook krijgt u dan een handig invulschema voor
8 weken om uw inspanningen bij te houden. 
Via video’s kunt u thuis allerlei oefeningen meedoen. Kijk hiervoor op www.sportindewijk.nl, klik op
Beweegtips & video’s en kies dan Bewegen Volwassenen.
Op de website www.bewegen50plus.nl vind je informatie voor sport in Haarlem.
Blijf fit, blijf gezond!

******************************
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Weer
 
Geen zorgen lieve kind,
morgen waait de wind,
een beetje anders dan vandaag.
En ik snap je vraag,
ik weet het.
Ik vergeet het
ook wel eens.
Maar telkens weer
(onweer, rotweer, weer en wind),
waait elke storm voorbij.
Tot dan kruip je gewoon bij mij.
Geen zorgen lieve kind.
 
Yanaika Zomer, voor Unicef

Belangrijke informatiebronnen

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

Karin Faase        023 – 5260850  secretaris@seniorenclubhaarlem.nl
Hans Riemens    06 – 53369321  hriemens@gmail.com
Ruud Divendal   06 – 53160436  ruud.divendal@planet.nl
                        Ook voor vragen over het invullen van de belastingaangifte 2019
Paula Blom        06 – 12057118  paulabreeuwer@gmail.com

De informatie van deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl onder het tabblad ‘CORONA VIRUS’.

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 - 4455888   – Rode Kruis voor iedereen die ziek thuis is en hulp kan gebruiken.
023 - 5471471   – De luisterlijn 

Overheid
Algemene informatie:
www.rivm.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

Crimineel gedrag
Criminelen spelen handig in op de angst van de mensen en de schaarste van producten. Trap er niet
in!

Tips tegen oplichting:
Bestel geen producten die met corona te maken hebben van een onbekende website. Mocht je
medicijnen nodig hebben, bel de huisarts. Voor hygiënische producten ga naar de drogist of de
apotheek en laat je goed voorlichten.
Volg alleen de instructies op die van de overheid, RIVM of gemeente komen. Gebruik je gezond
verstand.
Bel de politie als je het niet vertrouwt (0900-8844).

Gedicht

Copyright © Seniorenclub Haarlem, onderdeel van de Stichting Senioren Activiteiten 
All rights reserved

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor deze nieuwsbrief
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Ons postadres:
Seniorenclub Haarlem

t.a.v. Karin Faase, secretaris
J.W. Frisolaan 9a

2051 HG Overveen
secretaris@seniorenclubhaarlem.nl

IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. St Senioren Activiteiten Haarlem 
 

Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl toe aan uw adresboek.
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