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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 10

(bijgewerkt t/m 9-12-2020)
 

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

Dit is alweer de tiende Corona-editie van de nieuwsbrief en tevens de laatste van dit jaar. Voor de
kerst ontvang je nog een speciale editie vol verhalen, foto’s en plaatjes die horen bij de
feestdagen.

De Rijksoverheid meldt: "Het aantal corona-besmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt
nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen.
Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is
niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door
afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het corona-
virus."
Premier Rutte en minister Hugo de Jonge blijven een dringend verzoek aan ons allemaal doen om
ons nog minstens tot half januari 2021 goed aan de regels te houden. 

De regels vanaf 8 december zijn:
In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.
Thuis mag je per dag maximaal drie gasten ontvangen, ook tijdens de kerst en de jaarwisseling.
Buiten bestaat een groep uit maximaal vier personen van verschillende huishoudens.
Het maximum aantal bezoekers voor een begrafenis is 100 en voor een huwelijk 30.

Heb je klachten of ben je in aanraking gekomen met iemand die corona heeft? Blijf thuis en bel de
GGD voor een testafspraak: 0800-1202.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes:
Samen wandelen in de duinen op maandag, dinsdag en donderdag is nog steeds mogelijk.
Op 7 december was het Nationale Dag van de Vrijwilliger: onze vrijwilligers hebben een
bedankkaart en een VVV-bon ontvangen namens het bestuur en alle donateurs van Seniorenclub
Haarlem.
In de week van 14-18 december krijgen alle donateurs een kerstpakketje thuisbezorgd.
Het Verhalenhuis Haarlem brengt nog steeds een gevarieerd programma met theater, film en
muziek.
De kerstsamenzang van het Zaanenpark op 24 december is digitaal te volgen
(www.kerstzaanenzang.nl).

Bijna de helft van onze donateurs heeft de bijdrage voor volgend jaar al overgemaakt. We hopen dat
de rest dat ook nog doet. Hoe dat moet staat verderop in deze nieuwsbrief. Er komen betere tijden
aan! We hopen jullie allemaal in 2021 weer bij een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Heb je zelf tips voor thuisactiviteiten of een andere bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, mail deze
dan naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl. De volgende komt in de loop van januari 2021 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.
 

http://www.kerstzaanenzang.nl/
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Kerstsamenzang Zaanenpark
Traditiegetrouw vindt er in het Zaanenpark een kerstzaanenzang plaats.
Dit jaar is het anders. Het organisatiecomité laat ons weten:
"Juist nu willen wij graag met jullie de kerstdagen inluiden met een
samenzang. Dat kan dit jaar helaas niet in ons mooie park met lichtjes,
muziek, zang en glühwein. Daarom een kerstsamenzang 'on the air'.
Iedereen kan meezingen vanuit zijn eigen huis. Zo zijn we met licht en

muziek met elkaar verbonden."
Wil je dit meebeleven? Kijk dan op 24-12-2020 vanaf 20:00 uur op www.kerstzaanenzang.nl.
Veel plezier.

Verhalenhuis Haarlem
13 december om 14:00 uur: verhaal  De poes met witte vleugels en de man
door Edo Douma 
17 december om 15:00 uur: film  The Christmas Candle
19 december om 20:00 uur: film  A Christmas Carol
22 december om 15:00 uur: tributeconcert in kerstsfeer - George Michael
en Eva Cassidy

Voor het complete programma en bestellen van kaarten: www.verhalenhuishaarlem.nl.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:
Donateursbijdrage 2021
Geen kerstlunch, wel een kerstpakket
Informatie van derden: Kerstsamenzang Zaanenpark, Verhalenhuis, Sportsupport en
Nabestaandenzorg
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

DONATEURSBIJDRAGE 2021

Dierbare donateur: blijf bij ons, ook in 2021!

Als je mee wilt blijven doen aan onze leuke activiteiten (die tijd komt weer), maak dan voor
15-01-2021 jouw donatie (€ 25,00 per persoon) voor 2021 over op
IBAN: NL93 SNSB 0946 4571 66 t.n.v. Stichting Senioren Activiteiten
Haarlem onder vermelding van jouw naam en 'donatie 2021'.

Voor meer informatie kun je terecht bij: 
Karin Faase, secretaris-penningmeester Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. 
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl of telefoon: 023-5260850. 

Wil je geen donateur meer zijn, meld je dan af door een e-mail te sturen aan bovenstaand
adres. Jouw gegevens worden dan nog een kalenderjaar bewaard en daarna verwijderd.

GEEN KERSTLUNCH, WEL EEN KERSTPAKKET

Tot onze grote spijt kunnen we de kerstlunch dit jaar niet door laten gaan. 
We hebben daarom bedacht om kerstpakketjes rond te brengen. 25 vrijwilligers zetten zich in om
bijna 240 tasjes met leuke en lekkere inhoud bij alle donateurs thuis te bezorgen. Dit doen we tussen
14 en 18 december. Geniet ervan!

INFORMATIE VAN DERDEN

http://www.kerstzaanenzang.nl/
http://www.verhalenhuishaarlem.nl/
mailto:secretaris@seniorenclubhaarlem.nl


Sportsupport
Sportsupport organiseert Sport en Spel voor volwassenen. Dit zal o.a. op de
woensdagochtend van 9:30-10:30 uur (tijd even onder voorbehoud) gaan
plaatsvinden buiten op de velden van Oosterkwartier en binnen in de zaal
van SV Olympia. 

We streven naar een contributie van 3 euro per keer
Mocht u interesse hebben of nadere toelichting willen dan kunt u zich wenden tot Lucia Grooff , e-
mail: Lgrooff@sportsupport.nl of tel. 023-3037238.

Stichting nabestaandenzorg
Wereldlichtjesdag
Zondag 13 december is het weer Wereldlichtjesdag. Wereldwijd worden er
tijdens Wereldlichtjesdag rond 19:00 uur kaarsen aangestoken voor alle

overleden kinderen, zodat er een lint van licht ontstaat. De lichtjes zijn een blijk van liefde en gemis,
van trots en tranen. 
Helaas is het op het moment niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten, daarom organiseren wij
dit jaar de herdenking online. Deze is via een livestream te volgen: www.stichting-nabestaandenzorg.nl
van 18:30 - 19:30 uur. 

Bloemen voor weduwen en weduwnaars
Je partner verliezen is onbeschrijflijk zwaar. Je raakt je maatje kwijt, misschien wel de belangrijkste
persoon in je leven. Je bent wellicht tientallen jaren samen geweest, je had het idee samen oud te
worden. Je partner verliezen in een tijd waarin we noodzakelijk afstand van elkaar moeten houden,
maakt de impact alleen maar groter. De vanzelfsprekendheid van een schouder om op te huilen,
samen een bakkie koffie drinken of dat kopje soep ontvangen is er niet meer.
Voor deze mensen willen wij er zijn en hen een hart onder de riem steken met een boeket bloemen.
Een kleine attentie in een tijd waarin nabijheid zo gewenst is. 
Een gratis boeket is te bestellen op de site van www.stichting-nabestaandenzorg.nl.

Gespreksgroep Verder na Verlies
Praatgroep voor iedereen die een naaste heeft verloren, daar een weg in wil vinden en het verlies op
een draagbare manier in het leven wil meenemen. Iedereen is van harte welkom. Ook wanneer het
overlijden al langer geleden is.
Onder professionele begeleiding (Jos Vermeij) worden thema's rondom rouw en verlies besproken.
Naast de informatie die wordt gedeeld is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met
lotgenoten.
De praatgroep komt elke 2e woensdag van de maand van 19:00 - 20:00 uur bijeen in Jansstraat 33,
Haarlem. Vooraf opgeven is noodzakelijk: 023 - 8448201. 
Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

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:
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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
GGD bellen voor een testafspraak: 0800-1202

CRIMINEEL GEDRAG

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

Tips tegen oplichting:
Laat je geen corona-thuistest aansmeren (telefonisch, mail of app).  
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

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven voor deze nieuwsbrief
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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