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UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS - DEEL 16

(bijgewerkt t/m 19-5-2021)
 

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

Deze nieuwsbrief gaat over het leven vieren. Iets vieren doe je het liefst met anderen. En dat kan
weer want het kabinet heeft de corona-maatregelen een beetje versoepeld! We mogen in groepjes
van vier naar buiten, we mogen twee mensen thuis ontvangen, maar vooral mogen we naar terrassen,
dierentuinen en pretparken. We kunnen weer naar de bibliotheek, zwembad en sportschool. Het
voelt als een bevrijding. Als nu ook nog de regen wegtrekt en de temperatuur hoger wordt, is het
leven perfect.
 
De vaccinaties gaan gestaag door en zelfs onze jongste donateur (net 60 geworden) heeft de eerste
prik gehad. Ook onze kinderen zijn langzamerhand aan de beurt.
 
Daarom goed nieuws! We mogen weer samen koffiedrinken! Dat gaan we voor het eerst doen op
woensdag 26 mei bij café De Gooth op de Botermarkt. De jeu de boulesclub is op 12 juni gestart
(buiten en zonder horeca) en gaat tweemaal per maand door. De fietsclub zal vrijdag 28 mei weer
een tochtje maken! Ga gezellig mee. Verderop in de nieuwsbrief vind je de details van deze
activiteiten.
De wandelclub is populair en trekt nieuwe mensen aan. De grootte van de groep is geen
enkele  belemmering voor een leuke wandeling en een goed gesprek. 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief die in het teken van corona staat. De volgende zal er weer uitzien als
vanouds met informatie over onze activiteiten en nieuws van derden.
 
De rijksoverheid laat weten:
Elke week kijkt het kabinet wat er aan versoepelingen mogelijk zijn. De regels die gelden vanaf 19 mei
zijn:

De terrassen zijn open van 06:00 – 20:00 uur.
Dierentuinen, pretparken en openluchtmusea zijn open onder speciale condities.
Zwembaden en sportscholen zijn open onder speciale condities.
Bibliotheken zijn open.
Thuis mag je per dag maximaal twee gasten ontvangen.
Buiten bestaat een groep uit maximaal vier personen van verschillende huishoudens. Buiten
sporten mag tot een groep van 30 personen.
In publiek toegankelijke locaties is het dragen van een mondkapje verplicht

 
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:
Koffie drinken: start 26 mei
Jeu de boules: data mei - juli
Fietsen op 28 mei
Wandelen



Koffiedrinken is weer mogelijk!
 
Fijn dat het weer mogelijk is: met elkaar koffie drinken op
het terras, wat hebben we dit gemist!
We gaan starten op woensdag 26 mei en maandag
31 mei.
Op maandag én woensdag bij de Gooth i.v.m. de
verbouwing op het Santpoorterplein. Ook omdat we nog
geen duidelijkheid hebben hoe de nieuwe eigenaar zijn
bedrijf gaat runnen.
 
Bij De Gooth is het koffiedrinken op beide dagen van 10:30 - 11:30 uur, dit i.v.m. de lunchgasten.
 
Nieuw zijn de regels: je moet je telefonisch aanmelden om te kunnen koffiedrinken.
Minimaal een dag van te voren aanmelden bij Paula 06 - 12 05 71 18.
Het aantal deelnemers is maximaal 30. De mensen die zich aangemeld hebben geef ik door aan De
Gooth. Daar zal een afvinklijst zijn met de namen erop.
Tijdens het lopen bv. toiletbezoek is een mondkapje verplicht en er is een looproute.
We houden met elkaar de regel van 1,5 meter goed in acht.
Wanneer het regent kunnen we ook onder de parasols op het terras zitten, in de serre is maar
beperkt plaats.
 
Op beide dagen is er een gastvrouw/gastheer aanwezig, ook de nieuwsbrief is weer in te zien.
De mensen met een abonnement kunnen de nieuwsbrief weer bij De Gooth ophalen.
 
Op woensdag 26 en maandag 31 mei zal het bestuur aanwezig zijn om je welkom te heten en wat
lekkers uit te delen.

Beste Jeu de Boules vrienden en vriendinnen,
 
Na lange tijd mochten we weer….!
Het ging een beetje onverhoeds en eigenlijk te snel.
Hierdoor konden velen zich niet zo snel vrij maken, maar de 14
aanwezige leden van de Jeu de Boules groep hebben een gezellige en
sportief geslaagde spelmiddag beleefd.
 

Ook blijkt uit de telefonische en e-mail reacties dat inderdaad een zeer groot deel inmiddels één of
twee prikken heeft gehad en dus kunnen we ons wat meer permitteren.  

Na de "vliegende start" van woensdag 12 mei gaan we door. Voorlopig steeds als vanouds op de
2e en 4e woensdagmiddag van de maand. 
Dus de speelmiddagen voor mei, juni en juli worden: 26 mei, 9 en 23 juni, 14 en 28 juli.

In verband met corona spelen we volgens de strikte condities die door de overheid zijn en nog
steeds worden gesteld. De belangrijkste voor ons is dat er alleen op de buitenbanen mag worden
gespeeld.  Dus het is nog niet als "vanouds".
Er zijn nog wat regels, zoals: 

Museumgroep
Juli: Eetclub, filmclub, stadswandelgroep
Tips van onze donateurs om te doen
Gedicht
Informatie van derden: Verhalenhuis, Stichting Nabestaandenzorg, Sportsupport
Belangrijke informatiebronnen
Crimineel gedrag

KOFFIEDRINKEN: START 26 MEI

JEU DE BOULES: DATA MEI-JULI

Jeu de Boules met "vliegende start" begonnen !



KANTINE & TOILETTEN
De kantine blijft dicht voor consumpties, enkel de toiletten kunnen/mogen
gebruikt worden. 

CONSUMPTIES
Koffie, thee, rode en witte wijn en bier in flesjes te bestellen rechts naast de
entreedeur van het gebouw. 

SPELWIJZE & GROEPSGROOTTE
Groepen mogen met 4 personen samen boulen. Deze 4 personen moeten dan die middag samen
blijven spelen. Verder dient iedereen zijn eigen budje te gebruiken als er uitgegooid wordt. We
gebruiken de banen aan de zijkant van de hal. 
De inloop is vanaf 13.30 uur en we beginnen om 14.00 uur. Kom je  dus vroeger dan zul je ergens op
de banken een plekje moeten vinden. Neem eventueel een eigen klapstoeltje mee.  Maar hou de  
1,5 meter afstand aan!  Als vanouds deelt John de kaarten. 
 
Het weer is natuurlijk van groot belang. De leden van de groep krijgen op zondag een mail als
herinnering. Daarin zal ook staan of we spelen of niet. Bij te verwachten hevige regen doen we dat
niet. Een buitje, daar kunnen we tegen want dan nemen we de paraplu mee!  We kunnen (voorlopig)
nog niet in de hal spelen of schuilen.
We hopen dat het Jeu de Boules weer snel zijn volledige plaats in het activiteitenaanbod van onze
Seniorenclub zal innemen. 
Informatie bij Ruud Divendal  tel. 06-53160436, e-mail ruud.divendal@planet.nl.

FIETSGROEP - 28 MEI

Beste mensen.
Wij, Ronald Velden en Erik van der Leij, hebben de datum 28 mei 2021 in de agenda gezet voor een
fietstochtje in de omgeving van Haarlem. Start als vanouds om 10:00 uur vanaf de Zonnevechter op
de Grote Markt in Haarlem. We eindigen ongeveer om 13:30 uur op de plaats van vertrek. Als je je
vooraf aanmeldt, krijg je een belletje als het toch niet door gaat.
Ga gezellig mee. Op de fiets in de buitenlucht kunnen we de anderhalve meter afstand makkelijk
aanhouden.
Ronald Velden, tel: 06 - 383 382 24

WANDELGROEP

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.

maandaggroep - Elswout
foto Ben van Es

dinsdag/donderdaggroep
foto's Wilmy Kippers

MUSEUMGROEP

Dinsdag 18 mei heeft koning Willem-Alexander de tentoonstelling Slavernij geopend.
Het Rijksmuseum koos hiervoor als leidraad tien waargebeurde en persoonlijke verhalen. Het
museum wil bezoekers op die manier duidelijk maken dat het Nederlandse slavernijverleden de
geschiedenis van iedere Nederlander is.

mailto:ruud.divendal@planet.nl


Verhalenhuis Haarlem opent haar deuren weer vanaf de derde
versoepelingsstap. Het is daarom pas na de volgende persconferentie precies
duidelijk wat we mogen, maar vooruitlopend daarop hebben we al een
programma gemaakt waarvan wij denken dat het straks veilig kan en mag.
Vanwege de 1,5 meter afstand is de ruimte beperkt en maken we een
stoelenplan. Daarom is het vooralsnog alleen mogelijk om direct met iDeal
te betalen bij het reserveren, de optie ‘betalen bij de kassa’ op de website is

Verhalen van overal: Suriname, Brazilië, het Caribisch gebied, Azië en Zuid-Afrika. Over mensen die
tot slaaf waren gemaakt en slavenhouders, over mensen die profiteerden van het systeem of het
bevochten.
De musea gaan waarschijnlijk pas over een paar weken open, maar online is deze expositie te
bezoeken op de website: www.rijksmuseum.nl/nl/stories/slavernij.
 
Nog even doorbijten, ik kijk er naar uit samen weer echt naar een museum te gaan!
Als museumgroep organiseren we een bezoek zo gauw de “regels” dit toelaten. De museumdag is
altijd de laatste donderdag van de maand.
Met hartelijke groet. Marius Meesters

JULI: EETCLUB, FILMCLUB, STADSWANDELGROEP

In juli gaat de eetclub weer van start, op dinsdag 13 juli. Informatie over het restaurant en het
aanmelden komt in de volgende nieuwsbrief.

De filmclub kan misschien ook weer starten in juli. Ook hierover informatie in de volgende
nieuwsbrief.

De stadswandelgroep, altijd de 3e woensdag van de maand, wacht nog op informatie over de gidsen.
We hopen dat dit ook weer in juli mogelijk is.

GEDICHT

je vroeg            
wat                
wil je     
doen
vandaag
ik zei
een
heleboel
niets
samen
met jou
je zei
graag

#YF17311

TIPS VAN ONZE DONATEURS OM TE DOEN

Nu de Seniorenclub Haarlem haar activiteiten weer kan starten en we samen leuke dingen kunnen
doen, stoppen we met deze rubriek.
Onze hartelijke dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd.

INFORMATIE VAN DERDEN

http://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/slavernij


dus niet geldig. We verwelkomen u graag weer en mocht het nog niet in juni
lukken dan zien we elkaar vast weer bij de donderdaglunches volgend
seizoen.
De website verhalenhuishaarlem.nl is helemaal vernieuwd zodat u nog beter
alle activiteiten kunt vinden. Reserveren via deze website is noodzakelijk
voor alle activiteiten. 

Lotgenotencontact
Tijdens de lotgenotenochtend Verder na Verlies kunnen nabestaanden in een
informele sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en
ideeën delen. Iedereen die te maken heeft met het verlies van een dierbare is
van harte welkom. Ook wanneer het verlies al langer geleden is.

We starten weer op 26 mei 2021. Daarna elke laatste woensdag van de maand.
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Adres: Jansstraat 33, 2011 RT Haarlem
Tijd: 10:00 - 12:00 uur 
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en vragen je dan ook je aan te melden op 
www.stichting-nabestaandenzorg.nl of telefonisch: 023 - 84 48 201.
 
Individueel contact na partnerverlies
Wanneer je een dierbare verliest aan de dood verandert je leven. Je moet leren omgaan met een
nieuwe situatie waar het gemis overal voelbaar is. Soms is het fijn om dan met iemand buiten de
eigen kring te praten over wat je ervaart en doormaakt in het rouwproces. 
Een vrijwilliger van Stichting Nabestaandenzorg kan hierbij steun bieden. Dit kan zijn telefonisch, bij je
thuis of tijdens een wandeling door het bos. Jij geeft aan wat bij jou past.
Voor aanmelden en meer informatie kunt je contact opnemen via 023 - 84 48 201 of via
bertine@stichting-nabestaandenzorg.nl.

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, Haarlem Pashouders gratis) en
meld je aan via de mail: lgrooff@sportsupport.nl of tel : 023 - 30 37 238.

Overdag:
Zondag 13 juni       16.00 uur   Film: Hors Normes
Vrijdag 18 juni        14.30 uur   Verhalenwandeling ‘Op glad ijs’
Zaterdag 19 juni     14.30 uur   Verhalenwandeling ‘Op glad ijs’
Zondag 20 juni       16.00 uur   Film: Corpus Christi
Zondag 27 juni       14.00 uur   Film: JoJo Rabbit
Zondag 27 juni       16.00 uur   Film: I, Daniel Blake
Zondag 4 juli          14.00 uur   Film: Buladó
Zondag 4 juli          16.00 uur   Film: The Biggest Little Farm
Bovengenoemde films zijn vaak ook nog een keer in de avond te zien.
 
Avond:
Donderdag 17 juni  20.00 uur   Lezing ‘De Surinaamse School, religie en diversiteit’
Dinsdag 22 juni       20.00 uur   Filosofie en wijnbegeerte, Jacqueline Duurland
Vrijdag 25 juni        20.00 uur   (onder voorbehoud): Shadows of forgotten ancestors, wereldmuziek
Donderdag 1 juli     20.00 uur   Filosofie en wijnbegeerte, Jacqueline Duurland
Vrijdag 2 juli           20.30 uur   Ligconcert gitaar en zang met Dennis Kivit

http://verhalenhuishaarlem.nl/
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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
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).
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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
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