
Wat lekkers
Tussen 14 en 19 maart hebben onze vrijwilligers de donateurs verrast met een
lentepakketje: een vrolijke kaart, twee lekkere koeken in hartvorm plus een zakje
chocolaatjes. De reacties waren hartverwarmend. Degene die meegeholpen
hebben kregen ieder een fles lekkere witte wijn.

Een van de vele reacties: "Best bestuur en vrijwilligers. Wat zijn jullie toch
geweldig. Met Kerst al een attentie en nu wederom. Ben blij lid te zijn van zo’n
sociaal voelende club. Heel hartelijk dank en hopelijk tot snel."

Wat nuttigs
Het Belasting Collectief Haarlem is gestart met het invullen van de belastingaangifte. Verderop in de
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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 14

(bijgewerkt t/m 24-3-2021)
 

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

De lente is begonnen! Zowel meteorologisch (1 maart) als astronomisch (21 maart). Gelukkig heeft
de natuur dit ook door. We kunnen genieten van krokussen, hyacinten, blauwe druifjes en narcissen.
Wat een mooi gezicht toch, al die tuinen in bloei, net als de perken en parken.
Nu de temperatuur nog …
 

                                                                                           Foto Ben van Es

Deze nieuwsbrief gaat over volhouden.
Wat samen 
Het corona-virus is nog lang niet uitgewoed en de maatregelen blijven. De lockdown en de avondklok
zijn verlengd tot 20 april.
Wel mogen we vanaf 16 maart weer met groepjes van vier buiten zijn. Dat is goed nieuws voor onze
wandelclub! Wil je een keer mee op maandag, dinsdag of donderdag voor een tochtje door het
mooie duingebied van Overveen, neem dan contact op met Ben van Es (06-13 43 72 72) of Marijke
Braakman (06-23 00 54 07).
Voor de mensen die tennissen: we mogen weer dubbelen. Ook kunnen we winkelen als we van
tevoren een afspraak maken. En … we kunnen weer naar de kapper. Weg met al die corona-kapsels! 



nieuwsbrief staat meer informatie over hoe ze het aanpakken.

Wat leuks
Zin om te tekenen? Liohra Meesters legt uit hoe je via Youtube lessen kunt volgen.  Onze redacteur
Gerda Tesselaar noemt nog drie leuke filmpjes. Onze hartelijke dank voor hun bijdrage. Tevens graag
uw aandacht voor het vervolgverhaal. Wie schrijft het volgende stukje?

Wat belangrijks
De lockdown wordt verlengd tot en met 20 april. De regels zijn:

Vanaf 31 maart dien je tussen 22:00 en 04:30 uur binnen te blijven. Tot 31 maart al vanaf 21:00
uur. Uitzonderingen zijn noodzakelijke verplaatsingen (werk, naar de dokter) en het uitlaten van
de hond. 
In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.
Winkelen kan op afspraak.
Contactberoepen mogen weer.
Thuis mag je per dag maximaal een gast ontvangen.
Buiten bestaat een groep uit maximaal vier personen van verschillende huishoudens.

Wat delen?
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 april 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
Nieuws voor / over onze vrijwilligers
Tips van onze donateurs om te doen
Gedicht over volhouden
Verhaal: Oranje tompoezen
Informatie van derden: Verhalenhuis Haarlem; Stichting Nabestaandenzorg
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 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 een
machtigingscode van de Belastingdienst hebben ontvangen. De Belastingdienst heeft echter in
veel gevallen de fiscaal partner vergeten de code te sturen. Geen ramp, meldt u bij uw Invulhulp en hij
of zij vraagt de ontbrekende code alsnog voor u aan. 

Weet u niet meer wie u vorig jaar hielp? Meldt u dan bij Ruud Divendal tel. 06-531 60 436; e-mail:
ruud.divendal@planet.nl.
De onkostenvergoeding bedraagt dit jaar € 12,-- voor een alleenstaande en € 17,-- indien er een

http://seniorenclubhaarlem.nl/
mailto:ruud.divendal@planet.nl


Drie tips van Gerda Tesselaar
 
1. Corona-humor en andere… deel 3: www.youtu.be/-

SSN9wDFvSM 
2. Van ei tot vlinder: www.youtu.be/ADuG_IutYec
3. 732 Mensen uit 52 landen in isolatie vormen samen het 'Stay At

Home Choir' samen met The King's Singers. Zij zingen samen
'And So It Goes' van Billy Joel: www.youtu.be/HINNVwddDJU

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 vulde dit aan met bikkelen. Gerda Tesselaar vervolgde met diabolo en zakdoekje leggen.
 

Karin Faase gaat door:

fiscaal partner is. Alle invulhulpen zijn op dit moment volop bezig. 
De corona dwingt echter iedereen tot grote voorzichtigheid en de invulhulpen bepalen samen met u
hoe zij u gaan helpen. Alle gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten zij daarbij in acht nemen. 
Met name bij een eventueel bezoek aan huis dient er afstand te worden gehouden.
Zegt u het bezoek af als u zich ziek voelt en wacht eerst de testuitslag af. 
Voor alle verdere informatie meldt u zich bij Ruud Divendal: 06-531 60 436.

NIEUWS VOOR / OVER ONZE VRIJWILLIGERS

Gerda Leigh organiseert al jarenlang de stadswandelingen voor Seniorenclub Haarlem.
We hebben het treurige nieuws gehoord dat haar zoon Michael plotseling is overleden. Veel te jong,
pas 53 jaar oud. Wat een verdriet als een moeder haar kind verliest. Troostende woorden schieten te
kort.

                                                                                                       Foto Ben van Es

TIPS VAN ONZE DONATEURS OM TE DOEN

Tip van Liohra Meesters: Gratis tekenles

Vind je tekenen leuk? Er van alles te vinden op het internet om je op weg of verder te helpen.
Misschien tekende je vroeger graag, maar heb je het jaren niet meer gedaan, dan is nu de tijd om er
weer eens aan te beginnen.
Een makkelijk toegankelijk site is www.tekenclub.nl. 
Je kunt je gratis registreren en gratis kijken en meedoen. Je krijgt de mogelijkheid om gratis mee te
doen aan een les via de computer of tablet. Als je meer wilt kun je je natuurlijk ook abonneren. De
lessen worden gegeven door de beste tekendocenten van Nederland. 
Ook kun je zoeken op bijv. 'tekenles' op www.youtube.com. Daar zijn ook heel veel filmpjes die je
kunnen helpen en stimuleren.
Veel plezier.

http://www.youtu.be/-SSN9wDFvSM%C2%A0
https://youtu.be/-SSN9wDFvSM%C2%A0
http://www.youtu.be/ADuG_IutYec
https://youtu.be/ADuG_IutYec
http://www.youtu.be/HINNVwddDJU
https://youtu.be/HINNVwddDJU
http://www.tekenclub.nl/
http://www.youtube.com/


Stoelendans 
Weet je nog hoe het ging? Zet de stoelen, één minder dan deelnemers,
in een kring met de zitting naar buiten. De deelnemers dansen om de
kring stoelen heen. Als de muziek stopt, moet je zo snel mogelijk gaan
zitten. Oh, wat een pech, degene die nog staat, is af. Er wordt een stoel
weggehaald en de volgende ronde begint. Net zo lang doorgaan tot er
nog een stoel over is met twee deelnemers. Degene die als laatste zit,
heeft gewonnen.
In de zesde klas lagere school hadden we een spannende variant

bedacht. Er zaten jongens op de stoelen en de meisjes liepen er om heen. De populairste jongen
mocht natuurlijk de laatste stoel bezetten. De laatste twee meisjes vochten om op zijn schoot
terecht te komen!

Wie vult dit verhaal aan? Uw bijdrage graag naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl.
Laten we er samen een groot herinneringsverhaal van maken.

GEDICHT OVER VOLHOUDEN

Morgen

Wat vandaag niet is,
kan morgen komen.
Vergeet daarom niet
te blijven dromen.

Deuren, vandaag nog dicht,
gaan misschien morgen open.

Vergeet daarom niet
te blijven hopen.

De traan van vandaag
is morgen wellicht een lach.

Vergeet daarom niet te leven.
ELKE DAG!

VERHAAL: ORANJE TOMPOEZEN

(door Carel van Bruggen over volhouden: de aanhouder wint)

Vorig jaar, op 27 april, ging ik ’s morgens vroeg nog een paar boodschappen doen. Terwijl ik in de
richting van de Cronjéstraat fietste, bedacht ik dat het koningsdag was en dus oranje tompoezendag.
Een fan van het koningshuis ben ik niet, maar een groot liefhebber van tompoezen ben ik wel. Nog
het meest houd ik van de tompoezen van De Haarlemse Bakker. Bij die dingen zit er niet alleen
vanillepudding tussen het onder en het bovenblad, maar ook een laagje room. Een tompoes eten is
nog een heel gedoe, maar ik vind het heerlijk.

Maar goed, het was coronatijd. Het filiaal van De Haarlemse Bakker, waar ik normaal altijd kom, was
dicht. Het was te moeilijk om daar anderhalve meter afstand te houden. Het andere filiaal op de hoek
met een toegangs- en een uitgangsdeur was wel open. Ik sloot aan bij de kleine rij die er al stond.
Mondkapjes werden in die tijd nog niet gebruikt. Die werkten toen nog niet. De vrouw voor mij ging
naar binnen en volgde de op de grond aangegeven wandelroute naar de kassa. Ik hoorde haar vragen
om vier tompoezen. “Hebt u besteld?”, vroeg de man achter de kassa. Dat had de mevrouw niet. “De
losse tompoezen zijn op”, zei de man. Mijn mond viel open van verbazing. “Zijn om negen uur de
tompoezen al op”, riep ik naar de man. “Ja”, bevestigde hij. “Belachelijk”, was mijn reactie. Ik keek naar
de mensen op straat achter mij en zei: “de tompoezen zijn al op”. De rij dunde onmiddellijk uit. 

Ik pakte mijn fiets en ging in de richting van Bakkerij Vink. Ook daar stond een korte rij voor de deur.
Voor ik mijn fiets op slot zette, vroeg ik of hier nog tompoezen te krijgen waren. Dat bleek niet het
geval. Wel was het mogelijk tompoezen te bestellen die je dan na tienen kon komen ophalen.
Belachelijk, mompelde ik in mijzelf. Weet je wat, dacht ik, bij Van Vessem, de bakkerij voor de
speltbrood-elite, hebben ze vast nog wel tompoezen. Ik daar naartoe. Tot mijn verbijstering stond
daar een hele lange rij van wel meer dan vijftig meter lengte. Daar wilde ik niet achter gaan staan.

mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl


een bevestigend antwoord en wilde mijn fiets al neerzetten
toen een van de wachtende vrouwen met haar arm naar
achteren zwaaide en zei dat ik dan achteraan zou moeten
sluiten. Gehoorzaam keek ik waarheen zij wees. Er bleek een
lange rij mensen te staan die begon aan de overkant van de
straat, daar waar het pleintje overging in een straat met een
breed trottoir. Ik stapte op mijn fiets en reed langs een deel van

de rij ter lengte van een bouwblok en begon aan het volgende bouwblok. Ergens halverwege bleek
hier het einde van de rij te zijn. Even aarzelde ik, maar toen ik zag dat ook iemand anders zich aan
wilde sluiten, sloot ik aan in de anderhalve meter rij.

Toen ik een kwartier in de rij gestaan had met mijn fiets aan de hand, lukte het mij niet meer om weg
te gaan en met lege handen thuis te komen. Zoveel tijd en moeite besteden en dan halverwege er de
brui aangeven, nee, dat kon ik niet. Ergens, bij het volgende bouwblok, had iemand op zijn of haar
balkon een muziekdoos op de stenen balustrade gezet om al die wachtende mensen een beetje op te
vrolijken. Aan de overkant stond zo nu en dan iemand al die tompoesliefhebbers te fotograferen of te
filmen. We werden vastgelegd voor later.
Toen ik na drie kwartier weer op het pleintje vlak bij de chocolaterie stond met zo’n vijf mensen
voor mij, gingen ergens aan de overkant op de eerste verdieping de balkondeuren open. Een jonge
vrouw en een jonge man, allebei met een klein kind op de arm, stapten het balkon op. Er klonk
muziek en toen zetten pa en ma met groot enthousiasme het Wilhelmus in. Dat kon er ook nog wel
bij. Ik merkte dat ik moeite kreeg met het staan en het vooruit sukkelen en leunde tegen een boom.
Uiteindelijk liep ik dan toch de winkel binnen, waar gezien de geringe afmetingen slechts één klant
tegelijk geholpen kon worden. Ik weerstond met moeite de drang om vier tompoezen te bestellen en
nam er gewoon twee. 

Eenmaal thuis maakten wij snel koffie en vervolgens viel ik aan op mijn meest gedenkwaardige
tompoes ooit. Binnen de kortste keren resteerden slechts een wit papiertje en een afgelikt
gebaksvorkje op mijn schoteltje. Een onvergetelijke tompoes dus.

40 verhalen
Een bijzonder project waarin zeven vertellers in de 40 dagen voor
Pasen iedere dag een mooi verhaal vertellen op de website
www.40verhalen.nl. 
Het zijn religieuze verhalen. De vertellers brengen het zo boeiend, dat
het de moeite waard is om naar te luisteren.
De vertellers zijn: Gottfrid van Eck, Pauline Seebregts, Stephan de Jong, Peterine Kooijmans, Talitha
Nawijn, Eveline Masetti en Kees Posthumus. Allemaal treden ze regelmatig op in kerken, theaters en
op andere podia. 
 

--------------------------------------

Stichting nabestaandenzorg: Geen bijeenkomsten maar wel contact
Hoe de komende tijd eruit gaat zien dat weten we niet. Echter kunnen wij ons wel heel goed
voorstellen dat u behoefte heeft om met iemand te praten over hoe het op het moment met u gaat
of over het verlies van uw dierbare en wat er allemaal gebeurd is. Misschien wilt u graag in contact

Zo’n Van Vessem enthousiasteling ben ik nou ook weer niet. 
Ik fietste door en reed naar huis, gaf Pirkko mijn boodschappen en legde uit dat ik nog op
tompoezenjacht ging. Ik had mijn zinnen gezet op een wat verder gelegen chocolaterie, waar ik vaak
langs gefietst was, maar nog nooit binnen was geweest.

Toen ik daar aankwam zag ik dat op het pleintje voor de chocolaterie wat mensen stonden te
wachten. Dat zag er niet zo gek uit. Ik stapte af en vroeg of ze hier nog tompoezen hadden. Ik kreeg

INFORMATIE VAN DERDEN

Verhalenhuis Haarlem
Ondanks dat we de komende weken nog gesloten blijven, wordt achter de schermen stevig
doorgewerkt. Zo is onze keuken, bar en kassa volledig vernieuwd en uitgebreid en zijn we inmiddels
ook gestart met de planning voor seizoen 21/22.
We hopen u uiteraard in april of mei alweer te mogen begroeten! 
 

-------------------------------------
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komen met een ander en ervaringen en vragen delen.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, wilt u in contact komen met een ander of
heeft u vragen waar u geen weg mee weet? Bel dan gerust, wij zijn er voor u.
U kunt ons dagelijks bereiken via 023 - 84 48 201 of per mail info@stichting-
nabestaandenzorg.nl. 
 
Vrijwilligers gevraagd
Het kan fijn zijn om, na het overlijden van je partner, met iemand te praten en een steuntje in de rug
te krijgen. Dat is de insteek van 'Huisbezoek na partnerverlies' Haarlem. Voor dit nieuwe initiatief is
Stichting Nabestaandenzorg op zoek naar vrijwilligers die graag een luisterend oor willen bieden en
daarmee tijdelijk extra ondersteuning kunnen geven aan mensen die hun partner verloren hebben. In
verband met corona zijn huisbezoeken niet mogelijk. Zolang het nodig is zijn de huisbezoeken
voornamelijk telefonische contact momenten.
Heeft u zelf uw partner verloren of voelt u zich betrokken bij mensen die te maken hebben met
partnerverlies? Wilt u een luisterend oor bieden en een steuntje in de rug geven? Meldt u dan aan als
vrijwilliger.

Aanmelden
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de coördinator
vrijwilligers Bertine Hagmeijer. Zij is telefonisch bereikbaar via 023-84 48 201 of per mail
bertine@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

Heb je ook een brief van het RIVM gekregen om je te laten vaccineren? Behalve op Schiphol kan dat
nu ook in de Kennemersporthal (naast de ijsbaan in Haarlem-Noord en in Zandvoort).  Alle locaties
zijn bereikbaar met de fiets, openbaar vervoer of eigen auto. Alledrie 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

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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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).  
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. Voor meer info: www.veiligbankieren.nl 
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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