
Laten we hopen dat we dit jaar, mede door de vaccinatie, weer de mogelijkheid
krijgen om elkaar te ontmoeten. Het bestuur is begonnen met de voorbereiding
van allerlei activiteiten, want zo gauw we mogen, gaan we los. In het eerste half
jaar staan naast de standaardactiviteiten de Lenteborrel en de Vrijwilligers-
bijeenkomst op het programma. We kunnen nu nog niets zeggen over de datum
en de vorm; dat is afhankelijk van de maatregelen. Maar we hopen er het beste
van!
In de krant stond dat Vandesande is gestopt en wordt overgenomen door Pocketmenu. Wat dit voor
ons betekent weten we nog niet. Als u een goed alternatief weet in Haarlem-Noord, laat het ons dan
weten.

Ruim driekwart van onze donateurs heeft ondertussen de bijdrage voor dit jaar al overgemaakt. We
hopen dat de rest dat ook nog doet. Hoe dat moet staat verderop in deze nieuwsbrief. Blijf alstublieft
donateur bij ons want er komende betere tijden aan!
 
Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie geweest. De Rijksoverheid meldt: “Het aantal
Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown
enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te
laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care
daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown
blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich
minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra
belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het
OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak
van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.”
Het devies is: “Blijf thuis en beperk je aantal contacten. Alleen zo voorkom je besmettingen!”

De lockdown wordt met drie weken verlengd tot en met 9 februari. De regels zijn:
In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje
verplicht.
Alle niet noodzakelijke winkels zijn dicht.
Alleen (para)medische contactberoepen mogen hun werk doen.
Thuis mag je per dag maximaal twee gasten ontvangen.
Buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen van verschillende
huishoudens.

 
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.
Het vaccinatieprogramma is gestart en wordt aangepast zo gauw dat noodzakelijk blijkt. Iedere
Nederlander boven de 18 jaar krijgt vanzelf een oproep. Heb je vragen of wil je meer informatie? Kijk
dan op www.coronavaccinatie.nl(onderdeel rijksoverheid).
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(bijgewerkt t/m 13-1-2021)
 

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

Het nieuwe jaar 2021 is begonnen! Wij wensen u een gezellig, interessant, leerzaam, actief en vooral
gezond jaar toe.
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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 februari 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.

Onze club staat voor verbinding.
Daarom besloten wij in april 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. Het was
hartverwarmend.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:
Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter
Donateursbijdrage 2021
Tips van onze donateurs om te doen: oude jazz, wandelen, Museum van Nederland, andere
musea, Kennemerland en vervolgverhaal schrijven.
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

Voor ik ga terugkijken op 2020 wil ik eerst even noemen:
Op 17 januari 2021 bestaan wij als Stichting Senioren Activiteiten Haarlem inmiddels 4 jaar

(wat gaat de tijd snel!).
 
Nu de terugblik
Wij begonnen het jaar zo mooi. Alle activiteiten werden gestart door onze geweldige vrijwilligers.
 
Wat de dienstverlening betreft: het onafhankelijke Belasting Collectief Haarlem bereidde zich voor op
de komende tijd van administraties ordenen en het invullen van belastingformulieren. 
 
Toen gebeurde het onmogelijke op 15 maart. Wij kregen een intelligente lockdown.
Al onze activiteiten konden niet meer doorgaan!
Het coronavirus verspreidde zich snel en kreeg grote invloed op ons dagelijks leven.
De mensen werden ziek en het was besmettelijk en ineens was er niet genoeg ruimte voor iedereen
in ziekenhuizen; operaties en onderzoeken werden uitgesteld.
Deze situatie deed iets met ons collectieve bewustzijn. 
 

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. Wij hebben ook hele fijne reacties gekregen
uit het verzorgingshuis van zowel de zorgverleners als inwoners. 
 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer
gewaardeerd dan ooit. Op 17 maart om acht uur ‘s avonds klapten mensen uit allerlei landen voor
alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles
draaiende te houden.
 
We houden vol!
Premier Rutte zei het al: “Hou vol!” Inderdaad, het coronaleed is nog lang niet geleden. De
maatregelen zijn streng. Premier Rutte is trots dat we ons aan de maatregelen houden, drukt ons op
het hart om er mee door te gaan. 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!
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Wat kunnen we wel? 
Individueel of met onze partner een wandelingetje maken of een stukje fietsen.
Op anderhalve meter afstand een praatje maken. Bellen, mailen, appen,
facetimen, skypen … brieven schrijven, kaarten sturen …
Ook vanuit de Seniorenclub proberen we contacten met de donateurs te
onderhouden door ze eens te bellen.
Alleen samen kunnen we het coronavirus overwinnen dus houden we afstand,
vermijden sociale contacten en blijven op onszelf en elkaar passen.

Eind april is er goed nieuws: 70-plussers mogen weer bezoek ontvangen! Met beperkingen natuurlijk:
een of twee vaste bezoekers die geen gezondheidsklachten hebben; houd zo veel mogelijk 1,5m
afstand van elkaar. Voor de rest blijft het nog een tijdje afzien, aanpassen en de moed er in houden! 

Gelukkig kwam er goed nieuws.
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 was de Seniorenclub Haarlem weer welkom bij Vandesande op het
Santpoorterplein. Wel even opletten: geen zoenen, knuffels of handen schudden, anderhalve meter
afstand, een voor een naar de wc en … vol = vol!
Op woensdag 10 juni gingen we ook weer naar De Gooth op de Botermarkt. 
Beide dagen was het bestuur aanwezig om in totaal ongeveer zestig deelnemers te begroeten en wat
lekkers uit te delen.

Een maand later, in juli, hebben we ook het wandelen, fietsen en de film weer opgestart.
De Seniorenclub heeft 100 mondkapjes aangeschaft (die standaard blauwe). Paula Blom heeft ze
verdeeld onder de groepjes die ze nodig hebben bij een activiteit.

De prijs die we in januari gewonnen hebben bij het programma Weet ik veel… op RTL4 is binnen.
We hebben bijna € 8.000 ontvangen. In april 2021 willen we een mooie busreis aanbieden tegen een
gereduceerde prijs. Wat we verder met het geld gaan doen, weten we nog niet.

Verhalenhuis
Door de coronacrisis heeft het Verhalenhuis alle voorstellingen moeten annuleren. Hierdoor zijn ze
veel inkomsten misgelopen. Hun budget is al niet ruim, dus ze hebben een actie gestart om vriend te
worden. Als Seniorenclub hebben we daar gehoor aan gegeven en € 200 gedoneerd. Wij stellen de
samenwerking met het Verhalenhuis namelijk zeer op prijs en zij komen ons altijd tegemoet als we
wat willen organiseren, zoals bijvoorbeeld bij de Internationale Ouderendag.

Media
We raken als Seniorenclub Haarlem steeds meer bekend in de omgeving. Voor een uitzending over
ouderen van Radio Haarlem 105FM is Karin Faase, onze secretaris-penningmeester, geïnterviewd. Zij
heeft verteld over hoe we als club tijdens de coronacrisis contact met de donateurs onderhouden,
hen met de kaartenactie een hart onder de riem hebben gestoken en hen van informatie hebben
voorzien over overheidsmaatregelen en tips om je thuis bezig te houden.
Toen de terrassen weer opengingen en Horeca Haarlem had bedacht dat senioren beter niet konden
komen, is het bestuur benaderd door het Haarlems Dagblad om commentaar te geven. Onze
schriftelijke reactie is bijna woordelijk overgenomen. Wij hebben hierbij solidariteit, eigen
verantwoordelijkheid en het voorkomen van eenzaamheid benadrukt.

Wij waren net zo lekker bezig en toen ging het weer mis.
Premier Rutte en minister De Jonge kondigden op 29 september weer nieuwe maatregelen aan: een
beperkte lockdown. Het coronavirus grijpt sneller om zich heen dan gewenst.
Voor ons betekende dat geen mooie bustocht en geen viering van de Internationale Dag van de
Ouderen op 1 oktober.
Ook is het dringende advies gegeven om buitenshuis zo veel mogelijk een mondkapje te dragen.

Na twee weken extra strenge maatregelen, we konden niet eens meer samen wandelen, leek het
beter te gaan. Helaas is dat niet zo. Op 14 december werd zelfs een strenge lockdown afgekondigd
waarbij o.a. de niet essentiële winkels dichtgingen. Deze zou minstens tot 19 januari 2021 duren.
 
De vaccinatie zal begin 2021 beginnen. Rond de zomer zal een groot deel van Nederland ingeënt zijn.
 
Nieuwsbrief



Vooruitblik

Wij hopen dat we dit jaar weer meer dan 200 donateurs mogen begroeten.
Even ter herinnering: Denkt u eraan uw donatie over te maken?
 
Dankzij de donateurs en de sponsor Hofje Codde & van Beresteyn konden wij vele vrijwilligers en
donateurs blij maken. De vrijwilligers op de Nationale Vrijwilligersdag 7 december met een
cadeaubon en de donateurs met onze kerstverrassing. 
 
Hopelijk komen we het coronavirus te boven.
Want wij willen graag weer aan de slag:
Alle reguliere activiteiten uitvoeren onder leiding van onze enthousiaste vrijwilligers.
De lenteborrel houden in maart.
De vrijwilligersbijeenkomsten organiseren in mei en november.
De jaarlijkse viering van de Internationale Dag van de Ouderen op 1 oktober.
Weer genieten van een heerlijke kerstlunch in december. 
En mooie busreizen maken in april en september.
 
We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, donateurs en sponsoren zullen
we van 2021 ook een succesvol jaar maken!  Dus … samen met u!

Afsluiting
Ik hoop dat u ondanks alle maatregelen een gezellige en fijne kerst en een goede jaarwisseling heeft
kunnen vieren.
 
Ik mag wel zeggen: we zijn een actieve en vooral leuke club! Dit alles is alleen maar mogelijk door
onze meer dan 40 vrijwilligers. Wij zijn er trots op om ze in onze club te hebben en hopen dat zij
zich nog lange tijd willen blijven inzetten. 

Hans Riemens

Vraag via Google om de 'Shotgun Jazz Band' en u komt op uw scherm in
een walhalla van oude-jazz video’s, voornamelijk uit New Orleans. Mijn
favorieten zijn Shotgun en Tuba Skinny.
U treft concerten en ook Street-Jazz. U kunt via YouTube ook om Street-
Jazz vragen, waarna u in een andere vorm een enorme aanbieding krijgt.

Ik wil Karin Faase bedanken voor de 10 extra corona-nieuwsbrieven om al onze leden zo goed
mogelijk te informeren over alle weetjes van corona en andere zaken.
Tot slot wist ze ons ook te verrassen met een gezellige en hoopvolle kerst-nieuwsbrief.
 

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 zo
spoedig mogelijk 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.

TIPS VAN ONZE DONATEURS OM TE DOEN

Tip van Ton Westbroek: oude jazz
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YouTube vraagt of u lid wil worden, maar daarbij kunt u op Nee klikken.
Mijn favoriete nummer is al sinds het eerste bevrijdingsbal op de Grote
Markt in Haarlem 'Royal Garden Blues'. Als u dit nummer vraagt aan
YouTube krijgt u een tiental aanbiedingen, met o.a. de Dutch Swing College
Band. Maar ik geef de voorkeur aan de Shotgun Jazzband. Het leuke en
opvallende is, dat vrouwen de scepter zwaaien in de bands.

Tip van Ton Westbroek: Wandelnetwerk
In een advertentieblad las ik dat er een nieuw wandelnetwerk in de steigers staat dat € 617.000 mag
kosten. U hoeft daar niet op te wachten; ik heb al 123 netwerkwandelingen achter de rug: van
Alkmaar tot en met Wassenaar en van de Noordzee tot en met ‘t Gooi. 
De samenstellers van het netwerk hebben zoveel mogelijk gekozen voor routes die iets te bieden
hebben en vooral voor groen. Een auto kan je overal gemakkelijk parkeren en veel routes starten bij
een station. U stelt zelf de route vast. Het werkt net als de fietsknooppuntenroutes. U vertrekt bij
een gekozen plek, waar een genummerde paal van het netwerk staat. Op die paal staan pijlen die de
richting aangeven naar de volgende paal. De route heeft ook een kleur en de route naar de volgende
paal wordt met pijlen op attributen (lantaarnpalen en zo) langs de weg in kleur aangegeven. 
Wilt u Hillegom verkennen: in het centrum van Hillegom bij de kerk staat een bord met een
overzicht. Op een stukje papier schrijft u de nummers van de palen waar u langs wilt en u maakt een
rondwandeling. 
Een goede plaats voor vertrek is ook het parkeerterrein van Beeckestein in Velsen-Zuid of station
Driehuis (Hagelingerweg, onder viaduct door, bij rotonde links door de buurt naar het station,
parkeren gratis en ruim).
Voor meer informatie kijk op www.wandelnetwerknoordholland.nl en www.wandel.nl.

Tips van de museumclub
Omroep Max zendt het programma 'Het museum van Nederland' uit. Via
deze link kunt u in het museum kijken:
www.maxvandaag.nl/hetmuseumvannederland.
Bij heel veel musea kun je een deel van de collectie online bekijken.
Het Rijksmuseum www.rijksmuseum.nl heeft daarnaast een online
rondleiding waarin bijvoorbeeld ook 'de bedreigde zwaan' is opgenomen.
Dit schilderij wordt toevallig uitgebreid besproken in Totzo! het magazine
van de MuseumPlusbus.

Voorlopig kunnen we niet reizen, dus 'nergens naar toe', daarom is het misschien wel leuk om op de
computer eens ver weg te gaan en een aantal beroemde musea overal op de wereld te bezoeken,
waar je waarschijnlijk nooit in het echt zult komen. 
Dat kan via de site www.mixedgrill.nl, dan in het vakje ‘Zoeken’: ‘musea’ invullen; enter. Daarna
klikken op: ‘Google Arts and Culture’ en na enige tijd verschijnen honderden musea, zoals MOMA
New York, Guggenheim Bilbao, Hermitage Leningrad, Tate Britain, Munch Oslo etc.
Daaronder zijn ook een aantal Nederlandse, zoals Rijksmuseum, het Anne Frank Huis, Van
Goghmuseum, Kunstmuseum Den Haag e.d. 
De Engelse tekst kun je vertalen door op de knop ‘Google translate’ te klikken.
 
Tip van Ben van Es: Kennemerland
Kijk op Youtube als je mooie beelden wilt zien van onze regio, o.a. 'Vlieg mee over Nationaal Park
Zuid-Kennemerland': www.youtube.com/watch?v=_haZtZ6WJSE.
Je kunt ook als zoekterm ‘Kennemerland’ invullen.

Tip van José Bakermans: Vervolgverhaal schrijven
Voorbij? 
Heb je ooit nog zin in hinkelen op de stoep? De buurkinderen hebben een groot hinkelperk
getekend, en schuif-schoppen met een voet een plat steentje vooruit, terwijl ze met dezelfde voet van
hokje naar hokje moeten, zonder de lijntjes te raken, want dan zijn ze af. Probeer het eens! Wel even
andere schoenen aan. 
Knikkeren misschien? Dat is niet zo moeilijk. Eerst een kuiltje maken in het zand. En vanaf een meter
of twee proberen je knikker in dat kuiltje te gooien. Er horen ingewikkelde en strenge regels bij over
wie welke knikker mag houden, en, vooral, wat de waarde is van de diverse
soorten. Nou ik dat zo bekijk, 'jeu de boules' komt er dicht bij, maar dan voor
grote mensen. 
Of knikkeren in de goot, dat lijkt meer op het grotemensenspel dat klootschieten
heet. Je gooit een knikker een eindje weg in de goot, en het volgende kind
probeert die te raken. De dan volgenden doen dat ook, en dan is de eerste weer
aan de beurt. Als je een knikker raakt, is die van jou. Ook daar hoorden weer tamelijk ingewikkelde
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regels bij.
Dan maar touwtje springen, vanouds een meidending. Hier is bijna geen uitleg nodig. Als je maar met
tweeën was werd het touw aan de dichtstbijzijnde paal of boom gebonden en dan werd er om
beurten gedraaid en gesprongen. Voor zover ik weet kreeg je jongens pas aan het touwtjespringen als
je ze ervan kon overtuigen dat grote sportlieden dat ook deden, en zeker niet samen met een lang
touw.
 
Wie vult dit verhaal aan? Uw bijdrage graag naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl.
Laten we er samen een groot herinneringsverhaal van maken.

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

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
www.coronavaccinatie.nl
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.
Ga niet in op verzoeken van je bank via telefoon, mail of app. Ook niet als het uit naam van
corona, RIVM enz. gaat. Banken doen dit nooit.
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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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
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Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje
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