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Update maatregelen coronavirus - deel 3
(bijgewerkt t/m 13-04-2020)

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

Beste lezers,

Premier Rutte zei het al: “Hou vol!” Inderdaad, het coronaleed is nog lang niet geleden. De
maatregelen zijn streng en blijven minimaal tot en met 28 april van kracht. Premier Rutte is trots dat
we ons aan de maatregelen houden, drukt ons op het hart om er mee door te gaan en voorspelt dat
de maatregelen ook na 28 april verlengd worden. We blijven dus zo veel mogelijk thuis en vermijden
persoonlijk contact met anderen. Anderhalve meter afstand is de nieuwe norm. Met zijn allen passen
we wel goed op onszelf en elkaar. Wij houden dus vol!
 
Dan over naar de vrolijke en creatieve kant: de digitale knuffel en de Limerick-wedstrijd. Doe allemaal
mee want je kunt een lekkere taart winnen.
Voor de Pasen hebben al onze donateurs een kaart gekregen, gemaakt door een kunstcollectief en
kinderen uit de buurt. Verderop in deze nieuwsbrief de achtergrond hiervan.
Tevens bellen onze vrijwilligers hun vaste deelnemers aan de activiteiten. Ben je (nog) niet gebeld,
maar heb je daar wel behoefte aan? Neem dan contact op met Karin Faase (secretaris):
023-5260850.
Het is ook tijd voor de aangifte inkomstenbelasting 2019. Het Belasting Collectief Haarlem geeft een
toelichting.
Elke organisatie pakt de voorlichting over het coronavirus op zijn eigen manier aan. In deze
nieuwsbrief vooral veel tips hoe je je tijd kunt besteden, zowel op cultureel, creatief als sportief
gebied. Ook vermelden we een aantal informatiebronnen en belangrijke telefoonnummers en e-
mailadressen. 
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 deze nieuwsbrief af met een gedicht, ontvangen via de app. Het is heel toepasselijk.

In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:
Digitale knuffel (met dank aan Ans Keijzer)
Limerick wedstrijd (met dank aan Robby Schellingerhout)
Seniorencub Haarlem:

          – Tips voor thuis en om je bezig te houden
          – Kaartenactie

Belasting Collectief Haarlem: aangifte IB 2019 en controle huur- en zorgtoeslag
Overheid: algemene maatregelen, landelijke en lokale overheid
Informatie van derden: Seniorenweb, Voedingscentrum, NS en diverse telefonische hulplijnen
Crimineel gedrag: hoe herken je het en hoe voorkom je oplichting
Gedicht: Zou het kunnen zijn … 

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

Digitale knuffel
Met dank aan Ans Keijzer (en alle lieve mensen die de knuffel al hebben doorgegeven).

http://nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl/


Wie bedenkt er ook een limerick? Insturen kan tot 30 april a.s.
naar secretaris@seniorenclubhaarlem.nl.
De jury wordt gevormd door Robby en Hans Riemens, onze voorzitter. Doe
allemaal mee want de beste limerick wordt in de volgende nieuwsbrief geplaatst
en de schrijver ontvangt een lekkere taart! 

1. Sta rond dezelfde tijd op en ga rond dezelfde tijd naar bed
2. Eet op vaste tijden en aan tafel
   (zie ook “Informatie van derden – Voedingscentrum”)
3. Wissel inspanning en ontspanning af
4. Zorg voor hersenprikkelende activiteiten
5. Maak elke dag contact met iemand (bel, mail, app, maak praatje met 1,5 m      
   tussenruimte)
6. Haal dagelijks een frisse neus

Limerick wedstrijd
Robby Schellingerhout heeft voor ons een limerick geschreven:
 
Het bestuur van een club oude van dagen
Begon zich ineens af te vragen
Wat gaat ons gebeuren?
Ga in geen geval zeuren!
Er komen weer betere dagen

Seniorenclub Haarlem
Geen activiteiten tot en met mei 2020
Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen we voorlopig geen activiteiten organiseren. We hopen
in juni weer een deel van ons normale programma aan te mogen bieden.
Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte. 
 
Tips voor thuis
Nu we al weer vier weken thuis zitten, is de kans op afstomping groot. Zeker als je alleen bent. De
hele dag jezelf te moeten aansporen om zaken te ondernemen, is knap vermoeiend. Maar ja, als we
niets doen roesten we vast, groeien we dicht en sluiten we ons af van de wereld.
Een algemene tip om dit te voorkomen is: breng structuur aan in je dag en wissel soorten activiteiten
af. Houd hierbij rekening met je energieniveau en je interessegebieden.

Tips om je bezig te houden
Ruil boeken, magazines, cd’s, dvd’s, puzzels en spellen met anderen. Wissel ervaringen uit.
Musea gaan verder in hun digitale presentaties. Doe alvast ideeën op voor straks, als een bezoek
weer kan www.museumtv.nl.
Hou je van muziek? Op www.youtube.com vind je van alles uiteenlopend van pop tot klassiek, van
thuisopnames tot opera’s en concerten. Kijk op www.operaballet.nl/online.
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Wat heb je je hele leven al willen leren? Ga een schriftelijke of online cursus doen. Kijk hiervoor
o.a. bij www.loi.nl,www.nha.nl, www.soofos.nl, www.nti.nl
Speel je jeu de boules of wil je het leren? Hier de tips van PUK om je techniek te verbeteren (met
dank aan Rob Blom):

     1. Stoelen aan de kant, een eierdopje op de grond en opgerolde sokken in de hand.
        Eierdopje is het butje, de opgerolde sokken zijn uw boules. Wie het dichtst bij het eierdopje    
        komt heeft gewonnen.
     2. Eerst even stofzuigen, dan WC-rollen op de vloer en uw afstand meten. Schietoefeningen op de
        verschillende opstellingen van de WC-rollen. Lesje tireren. Bonne chance!
 
Tip voor filmliefhebbers (van Liohra Meesters):
We missen het gezamenlijke naar de film gaan en het drankje na afloop. Maar films hoef je niet te
missen. Met de online filmzaal Picl kun je films aan huis kijken, de nieuwste, en zelfs premières. Je kunt
het doen op je computer, tablet of iPad. Kijk voor € 4,99 gemiste films en voor € 8,50 première films.
Ook is er een aanbod aan documentaires en filmhuis films. Betaal per film zonder ergens aan vast te
zitten. En met een deel van het aankoopbedrag wordt ook de Filmschuur gesteund.
Kijk op Picl www.filmschuur.nl/picl
Veel kijk plezier, Liohra.
 
Kaartenactie
Onze voorzitter Hans Riemens vertelt: “Mijn dochter Maaike heeft een creatief beroep in de mode.
Zij staat in contact met veel kunstenaars. Zij heeft een oproep gedaan via Instagram om een actie te
beginnen om mensen kaarten en tekeningen te sturen. Er is zo spontaan gereageerd dat zij ruim 600
kunstenaarskaarten en kindertekeningen heeft ontvangen. 
 
In overleg met mijn dochter heb ik aangeboden om met vrijwilligers onze donateurs een kaart te
sturen in deze moeilijke tijd. Samen met Karin en vijf vrijwilligers hebben we aan ongeveer 200
adressen een kaart en/of tekening gestuurd. Daarbij zat een gezellig briefje van het bestuur. Peter
Kemper en Karin hebben nog voor extra kindertekeningen gezorgd. Onze donateurs hebben massaal
gereageerd via mail, telefoon en post op deze actie, uiteenlopend van verbaasd en verrast tot
enthousiast en dankbaar. 
 
De rest van de kunstenaarskaarten en kindertekeningen zijn door mijn vrouw Joke en mij naar
verzorgingshuis Reinalda gebracht. De kaarten zijn verspreid onder de zorgverleners, de bewoners
van het huis en de bewoners van de aanleunwoningen. Via Joke hebben wij ook hele fijne reacties
gekregen uit het verzorgingshuis van zowel de zorgverleners als inwoners".

Belasting Collectief Haarlem
Aangifte Inkomstenbelasting 2019, controle Huur- en Zorgtoeslag
 
Nu is er tijd om - voor zover dat nog niet is gedaan - uw aangifte Inkomstenbelasting 2019 te regelen.
Velen zullen hun invulhulp al thuis hebben ontvangen in de tijd dat er nog niets van het virus bekend
was. Die aangiftes zijn verwerkt en u kreeg een kopie van de aangifte.
 

http://www.loi.nl/
http://www.nha.nl/
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Belangrijk zijn de aftrekbare uitgaven zoals kosten voor een tandarts,
medicijnen, een dieet, hulpmiddelen. Ook giften aan goede doelen zijn
zo’n uitgave. Met de aangifte van vorig jaar als geheugensteuntje komt
u beiden een heel eind!
 
U huurt een woning? In 2020 zijn er belangrijke wijzigingen in het
berekenen van de huurtoeslag. Had u in voorgaande jaren geen
huurtoeslag omdat uw inkomen te hoog was ?
Grote kans dat u nu wel in aanmerking komt!

Informatie bij Ruud Divendal tel. 06-53160436  
E-mail: ruud.divendal@planet.nl

Mocht dat nog niet gebeurd zijn onderneem dan nu actie. Doe dat voor 1 mei en lukt dat niet vraag
uitstel aan tot 1 september. Dat kan simpel met de telefoon, vrijwel zonder wachttijd! 
Had u vorig jaar een invulhulp? Neem daar dan nu contact mee op. 

Zolang het besmettingsgevaar nog groot is zal de invulhulp als regel niet meer bij u binnen aan de
tafel gaan zitten. De ervaring leert dat het tafelgesprek vervangen kan worden door een gesprek via
de telefoon. Soms moet er wat opgezocht worden, maar geen nood, TIJD is er in overvloed.
 
Kreeg u vorig jaar ook hulp dan is de kans groot dat u een Machtigingscode kreeg thuisgestuurd
(witte envelop). Geef de invulhulp uw machtigingscode dan kan de aangifte al in concept opgesteld
worden: jaaropgave van pensioen(en), eventueel eigen woning, bankgegevens; zij staan allemaal al bij
de belasting in het systeem. Uw hulp controleert ze.

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

Landelijke en lokale overheid
Het kabinet heeft de beperkende maatregelen verlengd tot minimaal 28 april 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
Seniorweb – Thuis online
(Met dank aan Liohra Meesters)
Met 'Thuis online' geeft SeniorWeb ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft.
Kijk op seniorweb.nl/thuis-online waar veel informatie staat, onder andere een stap-voor-stapuitleg
over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp of Skype, muziek luisteren en online
boodschappen doen. Je hoeft geen lid te zijn van SeniorWeb om toegang te krijgen!
 
Voedingscentrum
Om de kans op het oplopen van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden, is het nodig je
weerstand op peil te houden door gezond en veilig te eten. Nu je minder beweegt is het verstandig
te matigen met koek, snoep, frisdrank en alcohol. 
Kijk voor uitleg en tips op www.voedingscentrum.nl en kies voor “Coronavirus en voeding”.
 
NS
(Met dank aan Marius Meesters)
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Mensen met een abonnement met keuzedagen, kunnen hun keuzedagen die ze nu niet kunnen
gebruiken i.v.m. het coronavirus, om laten zetten in een couponcode.
Dit wordt uitgelegd op de website https://www.ns.nl/klantenservice/geld-terug/corona.html.
Je kunt het niet digitaal doen, maar moet bellen met NS Klantenservice 030-751 51 55.
Dit telefoonnummer is momenteel heel erg druk, dus je moet geduld hebben.
 

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

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 verblijft in Portugal, dus zij is moeilijk telefonisch bereikbaar. E-mailen kan wel:
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? Er 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, dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwd en anoniem gesprek. 

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.
Voor veel geld kun je mondkapjes, desinfecterende middelen of medicijnen die echt werken (maar
niet heus) bestellen. Tevens komen er allerlei tips langs om corona te voorkomen of te bestrijden
zoals bleekwater drinken en in de sauna gaan zitten. De nieuwste truc is een mail of app (zogenaamd)
van je bank met daarin een link om een antibacteriële bankpas te bestellen. Je oude pas met pincode
moet je dan opsturen. Dit is oplichting, want een bank vraagt hier nooit om! Ook worden er brieven
bezorgd met de vraag om een envelop met geld aan de deur te hangen voor een voedselpakket,
omdat de supermarkten dicht gaan. Trap er niet in! 
 
Tips tegen oplichting:

Bestel geen producten die met corona te maken hebben. Mocht je medicijnen nodig hebben, bel
de huisarts. Voor hygiënische producten ga naar de drogist of de apotheek en laat je goed
voorlichten.
Ga nooit in op mails en apps die van een bank komen (banken gebruiken deze
communicatiemiddelen niet).
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
Zou het kunnen zijn …

(bron onbekend)
 
Zou het kunnen zijn …
Dat terwijl wij ziek worden, de aarde kan helen.
Dat, nu van alles verandert en stopt, de natuur weer door kan gaan.
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Zou het kunnen zijn …
Dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen.
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, de rust vinden en naar binnen keren wordt.
 
Zou het kunnen zijn …
Dat als we thuis moeten blijven, we weer kunnen ervaren van wie we houden.
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, we beseffen hoe belangrijk dat is.
 
Zou het kunnen zijn …
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, 
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen,
Dat, nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 
ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.
 
Zou het kunnen zijn …
Dat, nu we samen strijden tegen hetzelfde, de eenheid in de verschillen kan worden gevonden.
Dat, als we elkaar nodig hebben, we herontdekken hoe saamhorigheid voelt.
 
Zou het kunnen zijn …
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, een nieuwe wereld wordt geboren.
Dat na de angst en onzekerheid, de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.
 
Zou het kunnen zijn …
Dat het zo ‘moet’ zijn, zodat de liefde wederkeert.
 
Zou het kunnen zijn? 
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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
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