
De dikke sneeuwlaag is weer weg. Was mooi om te zien, maar o zo gevaarlijk
om op te lopen. Nu kunnen we weer veilig naar buiten.
 
Dit wordt dan ook een nieuwsbrief vol lichtpuntjes. Niet dat we de
toverformule hebben om corona te laten verdwijnen, maar omdat er zicht is
op verbetering.

 

Nieuwsbrief
februari 2021

 

UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 13

(bijgewerkt t/m 18-2-2021)
 

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

Ik kijk naar de strakke blauwe hemel en krijg er weer zin in. Mijn hoofd staat naar lente!

 De eersten van onze donateurs zijn gevaccineerd en een heleboel hebben al een oproep. Des te
meer mensen gevaccineerd, des te eerder kunnen we bij elkaar komen. Nu niet mopperen dat het
allemaal beter had gekund … je hebt vast gelijk maar het verandert niets aan de huidige situatie.
Heb je ook een brief van het RIVM gekregen om je te laten vaccineren op Schiphol? Deze locatie is
bereikbaar met openbaar vervoer of eigen auto. Beide geen optie? Ook zonder WMO-pas kun je
(gratis) gebruik maken van de RegioRijder (0900 - 9343). Let op: minimaal een dag van te voren
reserveren en medisch mondkapje verplicht. Meer informatie: www.haarlem.nl/nieuws/vervoer-naar-
priklocaties.
 
Het Belasting Collectief Haarlem is zich aan het voorbereiden op het invullen van de belasting-
aangifte. Ze volgen cursussen, delen kennis met elkaar en oefenen op lastige gevallen. Vanaf maart zijn
ze er helemaal klaar voor. Verderop in de nieuwsbrief staat meer informatie over hoe ze het gaan
aanpakken.
 
Op 11 maart a.s. zouden we voor het eerst een Lenteborrel houden. Helaas kan die niet doorgaan,
maar we hebben een plan B. Verderop in de nieuwsbrief vertellen we hier meer over.
 
In deze nieuwsbrief zijn vijf foto’s geplaatst. Drie zijn gemaakt door onze donateur Ben van Es en
twee door Karin Faase. Onze redacteur Gerda Tesselaar geeft tips voor een spel en om mee te
zingen. De tekening bij 'Vervolgverhaal schrijven' is gemaakt door José Bakermans. Onze hartelijke
dank voor hun bijdrage. 

En wie schrijft het volgende stukje van het Vervolgverhaal?
 

http://www.haarlem.nl/nieuws/vervoer-naar-priklocaties


            De Meerplas             Zwarte zwanen Schotse Hooglander in Middenduin

De Immanuelkerk, waar het Verhalenhuis deel van uit maakt, gebruikt deze rustige tijd om hun
keuken te vernieuwen. Hij wordt een stuk groter en voorzien van allerlei apparatuur. Voor ons heel
fijn, want bij de themalunches serveren we altijd broodjes en lekkere zelfgemaakte soep.
In onze samenwerking met het Verhalenhuis hadden we voor 18 februari een themalunch gepland
staan met een presentatie van het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid). Deze ging
natuurlijk niet door maar houdt u te goed! Over de bijeenkomst in maart berichten we in de
volgende nieuwsbrief.
Net als afgelopen jaar, steunen we het Verhalenhuis weer als vriend met een gift.
 
De Rijksoverheid is dagelijks bezig om te overwegen welke maatregelen wel en welke niet van kracht
zijn. Zo is de avondklok verlengd tot woensdag 3 maart om 04:30 uur. De basisscholen en
kinderopvang zijn vanaf dinsdag 9 februari weer opengegaan. De dag erna hebben niet essentiële
winkels de mogelijkheid gekregen om bestelde producten buiten de winkel op te laten halen. Heel
langzaam kan en mag er weer wat.
 
De lockdown wordt verlengd tot en met 2 maart. De regels zijn:

In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.
Alle niet noodzakelijke winkels zijn dicht, maar mogen wel bestellingen op laten halen aan de deur.
Alleen (para)medische contactberoepen mogen hun werk doen.
Thuis mag je per dag maximaal een gast 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).
 
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 maart 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.

IN DEZE NIEUWSBRIEF

In deze nieuwsbrief vind je de volgende informatie:
De aangifte Inkomstenbelasting 2020 staat weer voor de deur!
Lenteborrel wordt Lentepakket
Tips van onze donateurs om te doen: het Straatnamenspel, 80 liedjes in 1 uur en vervolgverhaal
schrijven.
Gedicht: Langere dagen
Informatie van derden: Seniorenweb - gratis Zoom-les; Stichting Nabestaandenzorg
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020 STAAT WEER VOOR DE DEUR !

De jaaropgaves van uw pensioenen en de brieven van de Belastingdienst vallen weer in de brievenbus.
Velen kregen al de uitnodiging om aangifte te doen over 2020.
De Seniorenclub biedt ook dit jaar haar donateurs tegen een geringe vergoeding hulp bij het
invullen van de Aangifte Inkomstenbelasting 2020 en de controle van Huur- en Zorgtoeslag.  

Werd u vorig jaar door een Belasting Invulhulp geholpen, dan zult u als regel binnenkort een
machtigingscode van de belastingdienst ontvangen. Daarmee meldt u zich bij de invulhulp van vorig
jaar voor het maken van een afspraak. Weet u niet meer wie het was, meldt u dan bij Ruud Divendal
tel. 06-53160436; e-mail: ruud.divendal@planet.nl. 

We beginnen met de campagne in begin maart. De corona dwingt iedereen tot grote voorzichtigheid
en de invulhulpen bepalen samen met u hoe zij u gaan helpen. 
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De Grote Houtstraat in Haarlem kent iedereen, maar waar ligt de Salieristraat? Of
de Montessoristraat?
Het is allemaal te ontdekken in een nieuw online spel. De website is ontwikkeld
door de in Haarlem geboren en getogen datajournalist Wouter van Dijke (26).
Het concept is simpel: in beeld verschijnen tien willekeurige straatnamen, jij moet op
een blinde stedenkaart aangeven waar ze liggen. Hoe dichterbij, hoe meer punten
een deelnemer toebedeeld krijgt.
Wie bijvoorbeeld Haarlem drie keer speelt, krijgt steeds een andere selectie van tien
straatnamen te zien. Haarlem heeft ongeveer 1000 straatnamen in het bestand. Het
kan zijn dat je je eigen straat nooit tegenkomt. Of je moet het spel heel vaak spelen.
zoekdestraat.nl
 
Tip van Gerda Tesselaar: 80 liedjes in 1 uur 
Een mixtape vol Nederlandstalige muziek van vroeger, met liedjes van o.a. de Skymasters, Lou Bandy,
Herman Emmink, Willeke Alberti, Conny Vandenbos, Ramses Shaffy, Rita Corita, Lenny Kuhr, Rudi
Carrell, Jasperina de Jong en Benny Neyman.
www.youtu.be/7CALjX-wQzo 

Tip van José Bakermans: Vervolgverhaal schrijven
Voorbij?

Heb je ooit nog zin in hinkelen op de stoep? Knikkeren misschien? Dan
maar touwtje springen, vanouds een meidending. 
Dit zijn de onderwerpen die José Bakermans beschreef.

Elly de Loor vult dit aan: 
"Wie heeft ze nog, de bikkels? Het is heel lang geleden dat wij dat spel
speelden in Indië met koperen op varkenskootjes gelijkende speeltjes: je moest

 
Heeft u een brief van de Belastingdienst gekregen waarin u uitgenodigd wordt aangifte
inkomstenbelasting 2020 te doen? Dan bent u verplicht aangifte te doen.
Heeft u zo’n brief niet gekregen? Dan is het toch verstandig om na te (laten) gaan of er wellicht een
teruggave mogelijk is. Dat geldt voor de Inkomstenbelasting EN voor de Huur- en Zorgtoeslag. U
moet dan misschien toch aangifte doen. Denk daarbij aan aftrekposten zoals giften aan erkende goede
doelen en kosten die met ziekte verband houden. Zeker als u het vorig jaar een teruggave kreeg of
bijvoorbeeld net geen Huurtoeslag dan loont het vaak om u te laten helpen.  

LENTEBORREL WORDT LENTEPAKKET !

De afgelopen jaren hebben we een gezellige Nieuwjaarsborrel georganiseerd. We merkten alleen dat
het wel erg snel na de Kerstlunch was. We hebben daarom besloten om dit te vervangen door een
Lenteborrel in maart. Zo heb je wat meer verspreid over het jaar grote bijeenkomsten.
Toen kwam corona!

We hebben nu een plannetje bedacht om de lente wel te kunnen vieren zonder bij elkaar te komen.
25 Vrijwilligers zullen opnieuw enthousiast op pad gaan om je in de week van 15 t/m 19 maart 2021
een verrassing te brengen. Mocht je in die week niet thuis zijn, laat het dan even weten aan Karin
Faase (023 - 5260850 of secretaris@seniorenclubhaarlem.nl). We maken dan een aparte afspraak. 

TIPS VAN ONZE DONATEURS OM TE DOEN

Tip van Gerda Tesselaar: Het Straatnamenspel

http://zoekdestraat.nl/
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ze opgooien met een balletje tussen duim en wijsvinger en dan proberen ze
allemaal op dezelfde stand te draaien. Kon best lang duren. Van mijn moeder
weet ik dat zij het ook gespeeld heeft met echte varkensbotjes. Het moet onder
ons wel bekend zijn."

Ik had ook een diabolo, dat waren twee rubberen holle kegels, die met de toppen
aan elkaar vastzaten. Die legde je op een touwtje dat tussen twee stokjes zat en
hield 'm draaiende door de twee stokjes heen een weer te bewegen. Moeilijk uit te
leggen, maar ik denk dat bijna iedereen wel weet hoe dat ging! Dan gooide je de
diabolo omhoog en probeerde hem weer met het touwtje op te vangen.
Zakdoekje leggen: dan sta je in een kring met je ogen dicht. Iedereen zingt dit liedje 'Zakdoekje
leggen, niemand zeggen enz.' Degene met de zakdoek loopt achter de kring langs en legt de
zakdoek achter iemand neer.  Als het liedje stopt moet je achterom kijken en als de zakdoek bij jou
ligt moet je proberen de zakdoeklegger te tikken."
 
Wie vult dit verhaal aan? Uw bijdrage graag naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl.
Laten we er samen een groot herinneringsverhaal van maken.

Gerda Tesselaar gaat door:
"Vroeger tolde ik veel. Ik had een houten tol met ijzeren punt, die stopte ik tussen de straatstenen
en draaide het touwtje van de zweep eromheen. Trok dan de zweep snel weg, waardoor de tol ging
draaien. Je moest proberen de tol draaiende te houden door er met de zweep tegenaan te slaan. Was
best nog wel lastig!

GEDICHT

Langere Dagen

Ik verheug me op veel langere dagen
Letterlijk en figuurlijk mij weer kunnen dragen
Dit vrijwel niet te benoemen verlangen naar

"iets" verdwijnt als sneeuw voor de zon 
zodra die haar kracht maar weer herwon.

Die wanhopig korte dagen, ik vind er niets aan
Van kou houd ik wél, kan die prima doorstaan.
Ik zou graag wat minder ambivalent willen zijn

Kerstlichtjes, ach ja, maar geef mij maar 
natuurlicht en veel zonneschijn!

Dakoyria, 2016

Winterzon in Overveen (Nagtegaalplantsoen)

INFORMATIE VAN DERDEN
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Seniorweb: Gratis Zoom-les
Het computerprogramma Zoom biedt een programma met beeld en geluid waar genodigden aan
mee kunnen doen. U ziet uzelf en de anderen en kunt op die manier een groepsgesprek houden. Zo
blijft u in contact met de buitenwereld, al zit u nu veel thuis. U kunt met Zoom ook een cursus
volgen of naar een presentatie over een actueel onderwerp kijken. Zoom werkt op een laptop, tablet
of smartphone. Het is niet moeilijk, maar een paar handigheidjes helpen u snel op weg. 

SeniorWeb Haarlem wil nu iedereen de kans geven om snel handig te worden met Zoom. Als u een
appje stuurt, belt (06-22092895) of gebruik maakt van het aanmeldformulier op de website
(www.seniorwebhaarlem.nl), wordt u gebeld om een afspraak te maken voor de gratis les. 
 
Stichting Nabestaandenzorg
Heeft u onlangs afscheid moeten nemen van uw dierbare? Heeft u behoefte aan een luisterend oor of
gewoon een praatje? Heeft u vragen waar u geen weg mee weet? Neem dan gerust contact met ons
op.

Bij Stichting Nabestaandenzorg werken betrokken nazorgconsulenten die u in deze moeilijke periode
bijstaan en ondersteunen. Zij hebben aandacht voor uw situatie en helpen u bij de verschillende
vragen waar u mee te maken krijgt, zowel emotioneel als praktisch. 
 
Elke laatste woensdag van de maand kunt u tussen 10:00 en 12:00 uur terecht in de Jansstraat 33 in
Haarlem voor een praatje met lotgenoten en consulenten. Vooraf aanmelden is verplicht. 
Voor informatie kijk op onze website: www.stichting-nabestaandenzorg.nl.
Wij zijn elke dag bereikbaar via 023-844 82 01 of via de mail info@stichting-nabestaandenzorg.nl.

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:
De GGD neemt nooit contact op om bij je thuis te komen vaccineren. Dit zijn oplichters die zich
voordoen als overheidsmedewerkers.
Laat je geen corona-thuistest of thuis-vaccinatie aansmeren (telefonisch, mail of app).  
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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 om 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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Bezoek ook onze website http://www.seniorenclubhaarlem.nl of klik op dit icoontje

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

