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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 6

(bijgewerkt t/m 4-10-2020)

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

Beste lezer,

Het zal niemand ontgaan zijn: het coronavirus is nog lang niet klaar met ons! Vooral in grote en
gezellige groepen, waarin men zich niet aan de 1,5m afstand houdt, grijpt het virus snel om zich heen.
Afgelopen maandag hebben premier Rutte en minister De Jonge dan ook nieuwe maatregelen
aangekondigd die op dinsdag 29 september om 18:00 uur zijn ingegaan. 
 
Naast de basisregels: bij klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts) blijf thuis en laat je
testen, was je handen grondig, nies en hoest in je elleboog, schud geen handen en houdt 1,5 m
afstand, zijn er andere bijgekomen zoals:

thuiswerken verplicht (tenzij het niet anders kan)
gebruik OV alleen voor noodzakelijke reizen
ontvang thuis niet meer dan drie gasten
bevind je buiten niet in een gezelschap met meer dan vier personen (jezelf en je huisgenoten niet
meegerekend)
in een ruimte binnen mogen maximaal 30 gasten worden ontvangen
in een ruimte buiten mogen maximaal 40 gasten worden ontvangen
er zijn uitzonderingen voor religieuze bijeenkomsten, begrafenissen, supermarkten, grote musea
e.d. 

Vanaf 2 oktober is het dringende advies om buitenshuis zo veel mogelijk een mondkapje te dragen.
Op diverse plaatsen is het zelfs verplicht: OV, ziekenhuizen, publieke gebouwen, diverse winkels enz. 
 
Als Seniorenclub Haarlem hebben we alle begrip en respect voor vrijwilligers en deelnemers die
liever even niet meedoen aan een activiteit. Mocht je niet naar buiten willen, maar wel om een praatje
verlegen zitten, laat het ons weten. 
 
Voor onze activiteiten houden wij deelnemerslijsten bij. Mocht je benaderd worden door de GGD
i.v.m. het contactonderzoek rond een corona-besmetting, kun je doorgeven aan welke activiteit van
de Seniorenclub je wanneer hebt meegedaan. Tevens geef je de contactgegevens van de secretaris
door. Zij helpt de GGD uit te zoeken met welke mensen van de Seniorenclub je in aanraking bent
geweest en geeft hun contactgegevens door aan de GGD. 

Secretariaat Seniorenclub Haarlem 
Karin Faase
Tel: 023-526 08 50, e-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl 
 
Alleen samen kunnen we het coronavirus overwinnen, dus houden we afstand, volgen de richtlijnen
bij sociale contacten en blijven op onszelf en elkaar passen.

WAT BETEKENEN DE NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR SENIORENCLUB HAARLEM?

Gelukkig kunnen heel veel activiteiten gewoon doorgaan, mits we ons goed aan de regels houden.
Neem wel altijd een mondkapje mee!
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In oktober gaat WEL door:
het koffiedrinken bij Vandesande (maandag) en De Gooth (woensdag)
het wandelen in de duinen op maandag, dinsdag en donderdag
het fietsen
de stadswandeling
het uit eten bij Van der Valk
bioscoop Kinepolis in Schalkwijk
Verhalenhuislunch: 'In Balans' - valpreventie

 
In oktober gaat NIET door:

het museumbezoek in Dordrecht
jeu de boules: mocht 28 oktober wel doorgaan, dan krijgen de vaste spelers per e-mail bericht

 
Helaas hebben we ook de viering van de Internationale Ouderdag moeten afblazen. Samen met het
koor en personeel zouden we met ruim tachtig mensen in de kerkzaal van het Verhalenhuis zijn
geweest. Dat is op dit moment teveel. Het programma houden jullie tegoed. We verplaatsen het naar
de lenteborrel in maart. Hopelijk kunnen we dan wel weer met een grote, gezellige groep bij elkaar
komen.

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
Paula Blom         06 - 12057118,   paulabreeuwer@gmail.com
Liohra Meesters 023 - 7514428,   liohrameesters@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:
 

Vertrouw het bericht van een bekende niet met daarin een verzoek om geld over te maken
vanwege een feestje, ziekte, portemonnee kwijt enz. Neem eerst contact op (via je zelf
genoteerde contactgegevens en niet via het nummer / e-mail in het bericht) met de betreffende
persoon om te vragen wat er aan de hand is.
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).
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GEDICHT

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
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