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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 15

(bijgewerkt t/m 24-4-2021)
 

Deze Nieuwsbrief mag gedeeld worden in de familie- en vriendenkring van onze
donateurs en vaste lezers. 
 
Beste lezer,
De dagen lengen en worden warmer. In de tuin is steeds meer leven. We zien blaadjes aan de bomen
en allerlei bloesems. Al vanuit de oudheid wordt de lente gezien als een nieuwe start. Na de lange
koude, donkere en doodse wintermaanden kont er weer leven in de natuur.
Ook wij komen weer tot leven. Zeker nu de meesten van ons gevaccineerd zijn. Langzaam worden de
corona-maatregelen afgebouwd.. De grootste wens is om elkaar weer te ontmoeten. De terrassen
gaan op 28 april open voor de middagen. Als je zin hebt, kun je dus weer samen met een ander
persoon wat gaan drinken. Wij als bestuur kijken de ontwikkelingen nog even aan en organiseren het
koffiedrinken met de hele groep nog niet. Met wandelen gaan we wel door.  

Je hoort hem wel, maar je ziet hem zelden:
de bonte specht!

(Foto Ben van Es)

De rijksoverheid laat weten:
Elke week kijkt het kabinet wat er aan versoepelingen mogelijk zijn. De regels die gelden vanaf
28 april zijn:

De avondklok is opgeheven.
De terrassen zijn open van 12:00 – 18:00 uur.
Winkels en markten zijn weer open zonder afspraken.
Thuis mag je per dag maximaal twee gasten ontvangen.
Buiten bestaat een groep uit maximaal vier personen van verschillende huishoudens.
In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje verplicht.

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 mei 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:
Samen koffie drinken: nog even wachten
Samen wandelen

http://seniorenclubhaarlem.nl/


Het verhaal van de hoop
Tips van onze donateurs om te doen
Gedicht: Hoop
Informatie van derden: Stichting Nabestaandenzorg; Sportsupport
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

SAMEN KOFFIE DRINKEN: NOG EVEN WACHTEN

Vanaf 28 april gaan de terrassen gaan weer open! Als je zin hebt, kun je dus samen met een ander
persoon wat gaan drinken. Wij als bestuur vinden, vanwege het groot aantal besmettingen en de druk
op de zorg, het onverantwoordelijk om al groepsactiviteiten te organiseren. Laten we ons wel
realiseren dat op dit moment in sommige ziekenhuizen bijna code zwart is bereikt. We wachten in
ieder geval tot de terrassen ook in de ochtenduren open gaan. Dan kijken we weer verder.

SAMEN WANDELEN

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). Er is genoeg moois te zien in de natuur. 

Foto's van Ben van Es in Middenduin

Perenbloesem en wilde primula's in Elswout

HET VERHAAL VAN DE HOOP

Er was eens een kleine vrouw die langs een stoffige veldweg kwam. Ze was wel al tamelijk oud maar
haar loop was licht en haar lachen had de frisse glans van een onbezorgd meisje.
 
Bij een ineengekrompen gedaante bleef ze staan en keek naar beneden. 



Het Verdriet stopte met huilen. Ze ging rechtop zitten en bekeek haar
nieuwe metgezellin verbaasd aan. "Maar.....maar.. wie ben jij eigenlijk?" 
"Ik?", vroeg de kleine, oude vrouw grijnzend, maar daarna lachte ze weer
onbezorgd als een jong meisje, "Ik? Ik ben de Hoop!"

Bron: www.liefdeoverwintalles.nl © 2021

Ze kon niet veel herkennen. Het wezen dat daar in het stof op de weg zat, leek bijna figuurloos. 
Het deed haar denken aan een grauwe flanellen deken met menselijke vormen. Ze bukte zich en
vroeg: "Wie ben jij?" Twee bijna levenloze ogen keken moe ophoog.
 
"Ik? Ik ben het Verdriet.", fluisterde een stem stamelend en zo zacht dat ze het bijna niet kon horen. 
"Och, het Verdriet!", riep de kleine vrouw blij alsof ze een oude bekende begroette. 
"Je kent mij?" vroeg het Verdriet wantrouwend.
"Natuurlijk ken ik jou. Steeds weer heb je mij op een stuk weg begeleid."
"Ja maar,” stotterde het Verdriet. “Waarom vlucht je dan niet voor mij?”
"Waarom zou ik voor je vluchten, mijn liefje? Je weet toch zelf maar al te goed dat je elke vluchteling
inhaalt. Maar wat ik je wilde vragen, waarom zie je er zo moedeloos uit?” 
"Ik... Ik ben verdrietig," antwoordde de grauwe gedaante met gebroken stem. 
De kleine oude vrouw ging naast haar zitten. "Je bent dus verdrietig" zei ze en knikte vol begrip met
haar hoofd. "Vertel me eens wat jou zo bedrukt." Het Verdriet zuchtte diep. Zou dit keer echt
iemand luisteren? Dat had ze zich al zo vaak gewenst.

"Ach, weet je,” begon ze voorzichtig, “het is zo. Niemand mag mij. Het is nu eenmaal mijn bestemming
om onder de mensen te gaan en een tijdje bij ze te blijven. Maar als ik kom schrikken ze terug. Ze zijn
bang voor mij en mijden me als de pest." 
Het Verdriet slikte hard. "Ze hebben spreekwoorden uitgevonden met welke ze me willen
verbannen. 
Ze zeggen: ‘Ach, het leven is een groot feest’. En hun valse lachen leidt tot maagkrampen en
ademnood. 
Ze zeggen: ‘Geërgerd is datgene wat hard maakt’. En dan krijgen ze hartpijnen.
Ze zeggen: ‘Je moet je maar bij elkaar houden’. En ze voelen het getrek in de schouders en de rug. 
Ze zeggen dat alleen zwakkelingen huilen. En de opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar
springen. Of ze verdoven zich met alcohol of drugs opdat ze mij maar niet hoeven te voelen." 
"Och ja,” bevestigde de vrouw. “Zulke mensen ben ik al vaker tegen gekomen!”

Het Verdriet zakte nog verder in elkaar. "En dat terwijl ik alleen maar de mensen wil helpen. Als ik
heel dicht bij ze ben kunnen ze zich zelf ontmoeten. Ik help hen een nest te bouwen waar ze hun
wonden in kunnen verzorgen. Wie verdrietig is heeft een erg dunne huid. Het leed breekt weer op
als een slecht genezen wond en dat doet pijn. Maar alleen wie het Verdriet toelaat en alle ongehuilde
tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk genezen. Maar de mensen willen helemaal niet dat ik ze help.
In plaats daarvan schminken ze een schelle lach over hun littekens. Of ze leggen een dik pantser over
hun bitterheid heen."
 
Het Verdriet zweeg. Haar huilen was eerst zwak, toen sterker en tenslotte erg vertwijfeld.
De kleine, oude vrouw nam de in elkaar gedoken gedaante troostend in haar armen. “Wat voelt ze
warm en zacht aan,” dacht ze en streelde zachtjes het bevende hoopje.
"Huil maar, verdriet," fluisterde ze liefdevol. "Rust maar uit zodat je weer nieuwe krachten krijgt.
Vanaf nu zal je niet meer alleen zijn. Ik zal je begeleiden zodat de moedeloosheid niet meer aan de
macht is." 

TIPS VAN ONZE DONATEURS OM TE DOEN

Tip van Robby Schellingerhout
De meeste van jullie kennen waarschijnlijk wel de organisatie “Vier het leven”.
Op je computer (www.4hetleven.nl/activiteiten) zijn heel veel uitvoeringen van muziek en dans op te
vragen via deze titel. Ook tentoonstellingen van musea zijn hier te vinden. Wie met een “nepuitje”
genoegen neemt, en we kunnen niet anders op het ogenblik, kan kijken of hier iets van zijn/haar
gading te vinden is. Toch weer iets anders dan een boek lezen of een kast opruimen. Het programma
wordt om de vier weken vernieuwd. Veel plezier ermee.

Tip van José Bakermans: Vervolgverhaal schrijven
Voorbij? 

http://www.liefdeoverwintalles.nl/
http://www.4hetleven.nl/activiteiten
http://4hetleven.nl/activiteiten)


De spelletjes van vroeger hebben we nu wel gehad. Wie wil er
iets delen over verjaardagspartijtjes, schoolfeestjes,
belevenissen met vriendjes en vriendinnetjes?
Jouw bijdrage graag naar nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl.
Laten we er samen een groot herinneringsverhaal van maken.

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
en Karin Faase met stoelendans.

Marijke Ligthart vult aan:
Schipper mag ik over varen, ja of nee. Moet ik dan een cent betalen ja of nee. Als het ja is, dan
ren je naar de overkant en probeert de schipper een kind af te tikken. 
Stoepranden is dat je met een bal precies op de stoeprand mikt zodat de bal weer terug komt.

 

GEDICHT: HOOP

Hoop is de kracht
Die iedereen heeft
Maar niet iedereen gebruikt het
Niet iedereen leeft

Een berg of een kuil
Ik kom er wel doorheen
Met hoop aan mijn zij
Kom ik tot de laatste steen

Het maakt niet uit wat er gebeurt
Ik ga door tot het eind
Ik zal er alles aan doen
Totdat de zon weer schijnt

Niet proberen is niet leven
Je moet echt alles geven 
 

INFORMATIE VAN DERDEN

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
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

mailto:nieuwsbrief@seniorenclubhaarlem.nl


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 

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

Sportsupport

Weer gestart: Kennismaken met de Sport en spel instuif bij SV Olympia.
SV Olympia organiseert met SportSupport iedere woensdagochtend een sport- en spelinstuif voor
volwassenen van 10:00-11:00 uur. Dit zal in verband met Corona voorlopig buiten in groepjes van
vier plaatsvinden en als het weer mag, in de hal met slecht weer.
Nadruk ligt tijdens dit uur op plezier in het bewegen d.m.v. spelletjes, bewegen op muziek, badminton,
tennis enz., kortom echt een instuif met een gevarieerd aanbod .
Kom gratis twee keer kennismaken (daarna kost het € 3 per keer, HaarlemPashouders gratis) en
meld je aan via de mail: Lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023-303 72 38.

Herhaling: Donderdag 20 mei start Nationale Diabetes Challenge 2021.
SportSupport organiseert, in samenwerking met haar partners, iedere donderdag, vanaf  20 mei 2021,
20 weken lang wandelen voor inwoners van Haarlem met diabetes 1 of 2, prediabeten, COPD,
obesitas, etalagebenen etc. Doel is conditieverbetering en vooral plezier krijgen in wandelen. 
In het begin zal er worden gewandeld in groepjes van vier i.v.m. Coronavoorschriften, onder
begeleiding van een wandeltrainer en professionals uit de zorg, ook is er aandacht voor gezonde
voeding.
We starten (van 19:00-20:00 uur) vanaf SV Olympia, Henk van Turnhoutpad 1, gratis parkeren, daarna
gaan we wandelen vanaf diverse andere locaties in Schalkwijk.
Kosten € 20 (€ 1 per keer), HaarlemPashouders gratis. Voor dit bedrag krijgt u een nulmeting vooraf
en achteraf met uitleg, begeleiding tijdens de wandelingen, goody bag en een voorlichtingsavond
gezonde voeding.
Voor informatie en aanmelding: e-mail: Lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023-303 72 38.

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
GGD bellen voor een vaccinatieafspraak: 0800 – 7070

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
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dan op www.coronavaccinatie.nl (onderdeel rijksoverheid).

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). 

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