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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 8

(bijgewerkt t/m 5-11-2020)
 

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

Het aantal nieuwe corona-besmettingen per dag neemt een beetje af, maar de druk op de
ziekenhuizen en de IC blijft groot. Daarom heeft het kabinet besloten de beperkte lockdown te
handhaven en daar bovenop tot en met 18 november a.s. extra maatregelen te nemen zoals:

Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Dit betreft o.a. bibliotheken, musea, bioscopen,
theaters, dierenparken en zwembaden.
Thuis mag je per dag tweemaal een gast ontvangen.
Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen van verschillende huishoudens.
Het maximum aantal bezoekers voor een begrafenis is 30 en voor een huwelijk 20.

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 aanvullende regels (dringend advies) zoals:

Werk thuis (tenzij het niet anders kan)
Gebruik OV alleen voor noodzakelijke reizen
Maak geen buitenlandse reizen (tenzij noodzakelijk)
Draag buitenshuis zoveel mogelijk een mondkapje (in OV verplicht)

Niemand kan voorspellen hoe ons sociale leven er over enkele weken uit zal zien. We houden je op
de hoogte van de activiteiten die dan wel door kunnen gaan.

Heb je zelf tips voor thuisactiviteiten of een andere bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, mail deze
dan naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl. De volgende komt na 18 november uit.

Alleen samen kunnen we het coronavirus overwinnen dus houden we afstand, volgen de richtlijnen bij
sociale contacten en blijven op onszelf en elkaar passen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:
 

Wat betekenen de extra maatregelen voor de Seniorenclub Haarlem
Donateursbijdrage 2021
Geen kerstlunch, wel een verrassing
Recept: pepernoten bakken
Oproep voor jouw bijdrage aan de sinterklaas- en kerstnieuwsbrieven
Lief en leed
Overdenking: Wat spaart levens, spullen en de aarde?
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

NB: De tekeningen in deze nieuwsbrief zijn van Carel van Bruggen: eenden met mondkapjes;
zonnebloemen; gekleurde wilde dieren in het bos. 
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WAT BETEKENEN DE STRENGE MAATREGELEN VOOR SENIORENCLUB
HAARLEM?

We kunnen door de strenge maatregelen nu geen activiteiten door laten gaan; zelfs het wandelen in
de duinen niet (in ieder geval tot en met 18 november). Twee aan twee wandelen mag wel, maar als
groep je verzamelen en even bijpraten, mag niet. Zo gauw de regels veranderen, laten we je weten
wat er wel weer kan.

Let op: ook het Verhalenhuis is nu twee weken dicht (valt onder theaters).
Kijk op hun site (www.verhalenhuishaarlem.nl) voor meer informatie.

DONATEURSBIJDRAGE 2021

Dierbare donateur: blijf bij ons, ook in 2021!

Wat hebben we een raar jaar achter de rug. Het corona-virus en de daarbij horende
maatregelen hebben ons allen hard getroffen. Juist het elkaar ontmoeten en samen leuke
dingen doen werd afgeraden, beperkt of zelfs verboden. Natuurlijk hebben we ons aan de
regels gehouden, want we wilden niet ziek worden en anderen niet besmetten.

In de tijden dat de activiteiten stillagen, hebben we als club niet stilgezeten. Met extra
nieuwsbrieven, een kaartenactie en veel telefoontjes hebben we de contacten met jou als
donateur levend gehouden.
Op het moment dat we weer activiteiten konden organiseren, hebben we dat gevierd met
lekkers bij de koffie of een extra drankje.

Laten we hopen dat het volgend jaar beter wordt. Dat we dan ons normale programma weer
kunnen aanbieden. Dat we de festiviteiten van de Internationale Ouderendag tijdens de
Lenteborrel in maart kunnen organiseren. Dat we in april met een bustocht (tegen
gereduceerd bedrag door onze gewonnen prijs) mee kunnen. Dat we elkaar weer kunnen
ontmoeten, dat we samen kunnen leren en bewegen.
Ons bestuur en de groep enthousiaste vrijwilligers staan te trappelen om er een gezellig, actief
en leerzaam jaar van maken, samen met jou als donateur.

Donateur zijn in 2021
Als je mee wilt blijven doen aan onze leuke activiteiten, maak dan voor 15-01-2021  jouw
donatie voor 2021 over. Hoe doet je dat?
Het donateurschap is minimaal € 25,00 per persoon en per kalenderjaar. Voor echtparen en
stellen die beide aan activiteiten willen deelnemen, geldt dus het dubbele bedrag. Maak jouw
bijdrage over op IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem
onder vermelding van jouw naam en 'donatie 2021'.

Let op: Bij een activiteit met een beperkt aantal plaatsen, zoals de busreis en het uit eten gaan,
gaan donateurs voor. Indien er plaats is voor een partner of introducé betaalt deze meestal een
kleine toeslag. Door het jaar heen zullen we ook weer activiteiten organiseren die alleen
toegankelijk (en soms kosteloos) zijn voor donateurs.

Voor meer informatie kunt je terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023 - 526 08 50. 
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Een van de dingen die bij het Sinterklaasfeest horen zijn die
gezellige, lekker ruikende pepernoten.
Wat is nog leuker dan zelf je pepernoten bakken? Ze opeten!
Met dank aan Paula Blom.

Zo simpel om zelf te maken:
150 gr. zelfrijzend bakmeel
  90 gr. boter
  75 gr. bruine basterdsuiker
  12 gr. speculaaskruiden (meer kan ook)

Oven: 150 gr. 15/ 20 minuten

Alles in 1 kom doen en tot een soepel deeg kneden. Allemaal kleine balletjes draaien, maat knikker.
Leg ze op een bakplaat, op bakpapier. Denk erom, deze balletjes gaan uitlopen dus niet te dicht bij
elkaar.

Dit recept x3, dan heb je een flinke hoeveelheid.
Resultaat: een heerlijk ruikend huis en lekkere pepernoten! 

Zorg voor elkaar is binnen de Seniorenclub een belangrijk goed. We willen

Wil je geen donateur meer zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand
adres. Jouw gegevens worden dan met ingang van het volgende kalenderjaar verwijderd. 

GEEN KERSTLUNCH, WEL EEN VERRASSING

Tot onze grote spijt kunnen we de kerstlunch dit jaar niet door laten gaan. De onzekerheden rond de
corona-maatregelen zijn zo groot, dat we niet kunnen voorspellen wat er in december mogelijk is.
Ook vinden we het onverstandig om dan met een grote groep bij elkaar te komen. Sowieso hadden
we de kerstlunch op moeten splitsen in groepen van dertig, wat het samen kerst vieren al minder
aantrekkelijk maakt. Er had ook niet gedanst en gezongen kunnen worden.

Nee, dit jaar gaat alles anders maar we vergeten onze donateurs niet! We hebben een verrassing
bedacht. In de nieuwsbrief van december vertellen we meer.

RECEPT: PEPERNOTEN BAKKEN

OPROEP VOOR JOUW BIJDRAGE AAN DE SINTERKLAAS- EN
KERSTNIEUWSBRIEVEN

Gezamenlijk sinterklaas en kerst vieren zit er dit jaar niet in. Daarom willen we bijzondere edities van
de nieuwsbrief uitbrengen met sinterklaasgedichten en kerstwensen.
Wil je hier aan meewerken? Graag!
Stuur je stukje (maximaal 250 letters) met ondertekening (voornaam of voor- en achternaam of
‘anoniem’) naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl. 
Het mag ook een foto, een plaatje, een cartoon o.i.d. zijn. 

Ter inspiratie:

               Sinterklaas is jarig,
               Oh wat een verdriet
               Hoe we hem ook smeken
               Dit jaar komt hij niet

Sint in quarantaine
Geen feest buitenshuis
Met al mijn cadeautjes
Blijf ik veilig thuis

Of:  "Ook al kan ik je niet persoonlijk de hand schudden, hierbij wens ik je fijne feestdagen.
        Groet, Karin".

LIEF EN LEED
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er voor elkaar zijn. Nu we elkaar minder zien door de corona-maatregelen,
is het moeilijker om mensen in het oog te houden die een beetje extra
aandacht nodig hebben omdat ze een moeilijke tijd doormaken, door
bijvoorbeeld ziekte of verlies van dierbaren.

Als Seniorenclub willen we er voor deze donateurs zijn, zorgen dat ze dat
extra telefoontje, kaartje, (knuffel mag natuurlijk nu niet), die nodige aandacht
krijgen. Daarom willen we iedereen vragen om, als je een deelnemer van de
Seniorenclub kent die een extra steuntje in de rug goed kan gebruiken, dit
dan alsjeblieft te laten weten aan Liohra (tel. 023 - 751 44 28 of
liohrameesers@gmail.com). Zo maken we de Seniorenclub samen tot een
echte gemeenschap.

OVERDENKING: WAT SPAART LEVENS, SPULLEN EN DE AARDE?

(vrij naar een artikel van Lynn Berger in de Correspondent van 9 oktober 2020 door Ruud
Divendal).

De kademuur stortte in op de eerste september. Bij de Universiteit van Amsterdam verdwenen zo’n
twintig meter van de Grimburgwal plus een lantaarnpaal het water in.
Toch was het geen verrassing: al sinds de jaren tachtig werd er in de hoofdstad meer bezuinigd dan
geïnvesteerd in het onderhouden van de 600 kilometer kades en oevers en de 1800 bruggen die de
stad rijk is. 
De situatie in Amsterdam is verre van uitzonderlijk: in vrijwel heel Europa wordt er te weinig
geïnvesteerd in het op peil houden van wegen en bruggen. Soms met dodelijke afloop – zoals de
Morandibrug in Genua, waarbij 43 mensen om het leven kwamen. 
Onderhoud is niet sexy. Het is gericht op de lange termijn en legt het daarmee al snel af tegen
urgentere kwesties. Wanneer er bezuinigd moet worden, dan is infrastructureel onderhoud een heel
aantrekkelijke post, want niemand die het merkt – tot het misgaat. 

Onderhoud verliest het (nog) steeds van innovatie
‘De grote schijnbare tegenstrijdigheid ( paradox) van onderhoud is dat het hoogst noodzakelijk is, en
tegelijkertijd doorgaans wordt verwaarloosd. Waar komt dat toch vandaan? Bijna zeker uit ons bijna
dwangmatige streven naar steeds maar weer nieuwe spullen en de neiging om dat wat nu gebeurt
voorrang te geven boven dat wat in de (verre) toekomst ligt.
En ook op andere terreinen laat de veronachtzaming van onderhoud – en van aanverwante
verschijnselen -, zoals zorg en reparatie, zich voelen. Denk aan apparaten die bij het minste defect
worden weggegooid, omdat fabrikanten het onmogelijk maken ze te repareren en dat vervangen dus
goedkoper is.
Of denk aan de lage status die mensen die onderhoudswerk doen doorgaans genieten, van
schoonmakers en vuilnisophalers tot verpleegkundigen en garagisten. Allemaal werk dat de
samenleving draaiende houdt, maar zich wel onderaan of hooguit halverwege de
‘beroepsprestigeladder’ ophoudt. 

Het belang van dat wat er al is, wordt vergeten
Voor veel overheden en organisaties is ‘innovatie’ een drijvende kracht geworden: wil je groeien en
bloeien en welk probleem dan ook oplossen, dan moet je ‘innoveren’.
Het is een idee dat goed gedijt bij de angst, van bedrijven, steden, en landen, om achter te blijven in
de vaart der volkeren. (Ironisch genoeg is er in de periode, vanaf de jaren zeventig, eerder minder dan
meer geïnnoveerd); innovatie werd een modewoord.
In het najagen van het nieuwe dreigen we het belang van dat wat er al is uit het oog te verliezen. En
daarmee dus ook van het belang van zorg voor dat wat we hebben. 
Als ‘tegengif ’ voor de ‘gekte’ die rondom innovatie is ontstaan, wordt gepleit voor een ‘maintenance
mindset’ – een manier van kijken naar de wereld die zich richt op dat wat goed en het behouden
waard is, in plaats van op dat wat moet veranderen.
Wie de wereld zo ziet, weet dat onderhoud een voorwaarde is voor succes, omdat het ervoor zorgt
dat bedrijven, steden, en huishoudens een lang leven beschoren is. En ook, dat onderhoud gepland en
gecultiveerd moet worden, en dat onderhoud constant zorg nodig heeft.

De maintenance mindset
Hoe meer mensen deze denkwijze zich eigen maken, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Zo kun je
bij elke aankoop stil staan bij het onderhoud dat je je op de hals haalt en op websites
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zoals iFixit uitzoeken wat de meest onderhoudsvriendelijke optie is. 
Haal plezier uit onderhoud, in plaats van het voor je uit te schuiven. Put vreugde uit een investering in
het onderhoud van je huis want je hebt gezorgd voor de plek waar je het merendeel van je tijd
doorbrengt en waarvan je de levensduur hebt verlengd en  veiliggesteld. 
Wat maakt het uit of onderhoud wel of niet sexy is? Het is essentieel. Het is zorgzaam. Het behoudt
het goede. Het verbindt mensen met elkaar, met het verleden, en met de toekomst. Het spaart levens,
spullen en de aarde. Het is een voorwaarde voor groei en gemeenschap, het voorkomt gevaar en
verval.

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

Bron- en contactonderzoek
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 

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 - 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 

CRIMINEEL GEDRAG

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

Dit is een vals bericht van Post.nl (de valse website heet
Postnl.nl;  zoek de verschillen!).

Ga hier niet op in. Dit is een van de vele manieren om je
bankgegevens te bemachtigen (phishing).

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).

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