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Geachte dames en heren, 
Pasen was dit jaar wel heel bijzonder. Geen 
paaswake, geen collectief eieren zoeken en het 
was overal erg stil, behalve in de bollenstreek. 
Het coronavirus beheerst ons leven. Onze levens-
omstandigheden zijn drastisch veranderd. Wij 
moeten zoveel mogelijk binnenblijven en contact 
zien te vermijden. Er zijn veel kwetsbaren onder 
ons, die niet meer de deur uit komen en geen bezoek mogen 
ontvangen.  
Binnen onze vereniging is het ook erg stil. Geen enkele activiteit 
meer tot en met eind juni. De geplande gezamenlijke vakantiereis 
van de afdelingen naar Gaasterland in mei en daarna verplaatst naar 
september zal dit jaar niet meer plaatsvinden. Deze is nu gepland in 
de eerste week van juni 2021. De door de afd. Voorhout geplande 
vakantiereis in augustus gaat vooralsnog door.  
Hopelijk dat we na de zomer de draad weer kunnen oppakken. In 
ieder geval zijn de voorbereidingen daarvoor al opgestart. 
Het kan zijn dat u het ledenmagazine KBO-PCOB niet ontvangt deze 
keer. In Sassenheim wordt de nieuwsbrief en het ledenmagazine 
niet bezorgd. U kunt deze wel downloaden/ lezen op de site van 
KBO-PCOB (https://www.kbo-pcob.nl/magazinevankbopcob/). 
De nieuwsbrief is te lezen op onze eigen site (https://sassenheim.kbo-
teylingen.nl/informatie/nieuws/nieuwsbrief/). 
Nu alle juridische zaken van de fusie geregeld zijn, hebben we op 
20  april de nieuwe statuten van de vereniging bij de notaris 
getekend. We zullen u deze doen toekomen bij de stukken voor de 
uitgestelde en nog te houden algemene ledenvergadering. Deze zal 
in het najaar plaatsvinden. 
Ik hoop dat het goed met u gaat, een tijd waarin het virus aan u 
voorbij mag gaan.  En blijf een beetje omkijken naar elkaar. 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
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Felicitatie Manon van der Kaa 
Nu de fusie juridisch is afgerond ontvingen wij van de directeur van 
de KBO-PCOB, Manon van der Kaa, de volgende felicitatie “Van 
harte gefeliciteerd met deze mooie stap! Dat jullie nog vele jaren 
een bloeiende afdeling mogen zijn!” 
 
Emailadressen 

De afgelopen weken is een paar keer e-mails gezonden 
naar de leden waarvan een emailadres in ons leden-
bestand is geregistreerd. Het betrof meldingen van annu-
leringen activiteiten, ontspannende zaken maar ook de 

paasgroet van onze voorzitter (zie hieronder). Een tiental e-mails 
kwam retour. De oorzaak hiervan kan zijn dat men gewisseld is van 
telecomaanbieder of dat een eerder verstrekt e-mailadres niet meer 
bestaat dan wel in onbruik is geraakt. Indien hiervan sprake is 
verzoeken wij u om uw actuele e-mailadres aan het secretariaat 
door te geven kboteylingen.secretariaat@gmail.com. 
 
Paasgroet voorzitter  
Geachte mevrouw, meneer, 
We vieren binnenkort Pasen. Het is dan het einde van de Stille 
Week. Het is nog nooit zo stil geweest. Waarschijnlijk zal het op de 
beide paasdagen ook zo stil zijn. Pasen geeft ons wel hoop op een 
nieuwe tijd. Een tijd waarin we de afstand van anderhalve meter 
mogen inkorten; misschien wel een tijd waarin we elkaar weer 
mogen aanraken. 
Vooralsnog zullen we het moeten doen met de afspraken die nu 
gelden. We zullen daarom naar elkaar om moeten blijven kijken, 
want wij behoren tot de grootste risicogroep. 
 
Wat betekent dit voor de komende tijd: 
Alle activiteiten in de maanden april, mei en juni gaan niet door. 
Het magazine en de nieuwsbrief worden in Sassenheim uit het 
oogpunt van veiligheid voor de bezorgers niet bezorgd.  
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Het landelijk bureau van KBO-PCOB zoekt naar oplossingen voor de 
bezorging. Er verschijnt wel een digitale nieuwsbrief. 
We beraden ons op, indien mogelijk, het organiseren van activitei-
ten in de maand juli. We wachten het advies van de overheid af. 
Het Onderdak is voor activiteiten gesloten. De verbouwing van de  
foyer zal daardoor eerder kunnen plaats vinden. 
Ondanks de crises bereiden wij ons voor op de invulling van 
activiteiten voor het seizoen 2020 – 2021. Nieuwe ideeën zijn van 
harte welkom. 
Heeft u behoefte aan contact, hulp, een praatje, neem dan contact 
op met: 
Ouderenlijn KBO-PCOB:           030 – 3 400 600 
De Luisterlijn (omroep Max):    0900 – 0767 
Het secretariaat:                         06 -1818 4053 
 
Ik wens u, namens de activiteitencommissie van de afd. Sassenheim, 
fijne en zalige paasdagen toe en spreek de hoop uit dat we een 
nieuwe tijd tegemoet gaan waarin eenieder gelukkig kan zijn; een 
tijd waarin omzien naar elkaar doodgewoon is. 
 
Contributie 2021 
Nu de naam Seniorenvereniging Teylingen juridisch is vastgelegd 
wordt de nieuwe vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel. Na ontvangst van het nieuwe KvK-nr. is de volgende stap 
aanpassing van de bankrekeningen. Nu hebben we verschillende 
bankrekeningen. Een van deze bankrekeningen wordt op naam van 
Seniorenvereniging Teylingen gezet. De andere worden opgezegd.  
Door het gebruik van slechts één bankrekening kunnen we naast 
gebruiksgemak voor u èn voor ons ook een kostenbesparing 
realiseren. Echter hiervoor is het wettelijk noodzakelijk dat alle 
afgegeven machtigingsformulieren aangepast moeten worden. In de 
loop van het jaar zullen dan ook alle leden een machtigingsformulier 
ontvangen met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen en te 
retourneren naar of te bezorgen bij het aangegeven adres.  
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Puzzel: 
Elk antwoord moet met de eerste letter van je naam beginnen: 
 
Dier:                          ………………………………….. 
 
Naam:                      ………………………………….. 
 
Kleur:                         ………………………………….. 
 
Drank:                       ………………………………….. 
 
Stad:                          …………………………………. 
 
Land:                         …………………………………. 
 
Zanger(es):               ………………………………….. 
 
Kleding:                     …………………………………. 
 
Beroep:                     ………………………………….. 
 
Hobby:                      ………………………………….. 
 
Auto      ………………………………….. 
 
Zomeractiviteiten 2020 gaan niet door 
De gezamenlijke activiteitencommissie is al enige maanden bezig 
geweest met de organisatie van het activi-
teitenprogramma voor komende zomer. 
Maar omdat vanaf februari het coronavirus 
ronddwaalde in de wereld en in Nederland, 
waren heel veel zekerheden opeens ver-
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dwenen. We merkten dat het steeds moeilijker was activiteiten te 
organiseren. Daarom hebben we moeten besluiten de zomer-
activiteiten 2020 dit jaar niet door te laten gaan. We willen proberen 
om alle activiteiten die voor dit jaar gepland waren volgend jaar in te 
passen. 
We wensen u veel sterkte toe in de komende maanden en hopen 
dat deze onzekere tijd snel voorbij zal gaan. 
 
Activiteitencommissie Seniorenvereniging Teylingen 
 

Laat u niet oplichten  
Alert zijn op financieel misbruik is ook nu van 
belang. Financieel misbruik kent veel verschil-
lende vormen en komt vaak voor. Zowel door 
bekende als onbekende mensen. In dit artikel 
gaat de aandacht uit naar financieel misbruik 
door onbekenden.  
 
Welke verschijningsvormen zien we de laatste dagen, en wat is er 
aan te doen?  
Bespreek onderstaande vooral ook met uw sociaal netwerk. 
Iedereen kan namelijk slachtoffer worden van financieel misbruik en 
preventie begint met bewustwording.  
Het coronavirus wordt veelvuldig gebruikt door criminelen. Babbel-
trucs, phishing, valse (verkoop) websites, en brieven over anti-
bacteriële pinpasjes zijn daar voorbeelden van. Maar ook mensen 
die met u contact zoeken en inspelen op gevoelens van angst, 
kunnen verkeerde bedoelingen hebben. U bent nooit verplicht direct 
te handelen. Ook niet als u onder druk wordt gezet. Vaak is uw niet-
pluis gevoel juist. U kunt bij onraad altijd contact opnemen met de 
bank. Ook nu zijn banken goed telefonisch bereikbaar voor vragen 
en onraad. U kunt bij twijfel beter eenmaal te veel bellen dan 
eenmaal te weinig.  
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Laat geen vreemden binnen. 
Artsen of verpleegkundigen komen niet ongevraagd aan huis op 
corona testen. Staat er een onbekend iemand van de thuiszorg voor 
de deur? Laat hem/haar buiten staan en bel met de thuiszorg-
organisatie om het te controleren. Zoek zelf het telefoonnummer op 
en bel niet naar het nummer dat degene die voor uw deur staat 
opgeeft. Ook niet als u onder druk wordt gezet.  
 
De bank belt u niet voor een acute overboeking  
Wordt u gebeld door een bankmedewerker en 
gevraagd direct een overboeking te doen? De echte 
bank belt u niet met dergelijke vragen. Ook niet 
tijdens de Coronacrisis. Laat u niet misleiden of 
onder druk zetten om snel te handelen. Ook niet als 
wordt ingespeeld op uw emotie. Hang zo snel 
mogelijk op en neem contact op met uw bank. Nederlandse banken 
zijn ook met de Corona-maatregelen goed telefonisch bereikbaar.  
 
Geeft nooit uw bankpas en pincode af. 
Doet iemand de boodschappen voor u? Superaardig, maar geef 
nooit uw pas en pincode af om de boodschappen voor u te betalen. 
Heeft u geen contant geld (of wordt dat niet geaccepteerd), maak 
dan een bedrag over naar de rekening van degene die boodschap-
pen voor u doet. Is degene die u helpt niet eerlijk? Dan blijft de 
schade beperkt tot dat bedrag. Met uw pas en pincode kan iemand 
online bankieren registreren en bij al uw rekeningen komen. Of geld 
opnemen zonder uw toestemming. Er kunnen zelfs leningen op uw 
naam worden afgesloten als u de pinpas geeft.  
Ook hier geldt: Laat u niet onder druk zetten. Ook niet als u zich erg 
afhankelijk voelt. Er is ook voor u andere, goede en betrouwbare  
hulp beschikbaar. Juist nu.  
Doet iemand anders altijd de boodschappen voor u? Dan kunt u bij 
de bank een extra rekening openen waar een bedrag voor de 
boodschappen op wordt gestort. De rekening komt op naam te 
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staan van de gemachtigde persoon en deze heeft geen toegang tot 
bijvoorbeeld uw gehele vermogen. De bank kan u hierover met 
vragen verder helpen.  
 
Klik niet op een link in een e-mail. 
Ga met uw muis op de link staan en klik niet. Nu verschijnt het 
daadwerkelijke adres waar u naar toe geleid wordt. Controleer deze 
goed. Vertrouwt u het niet? Niet klikken. Tik desnoods het mailadres 
van de betreffende organisatie zelf in de adresbalk van uw internet-
browser. 
 
Vul nooit de pincode van uw bankpas online in. Stuur nooit uw 
bankpas op. Banken en andere instellingen zullen u hier nooit om 
vragen. 
 
Controleer webwinkels. 
Niet alle webwinkels zijn betrouwbaar. Laat u ook hier niet mislei-
den. Kent u de winkel? Klopt de naam van de webwinkel in het adres 
dat in de adresbalk van uw internetbrowser staat? Let op 
spelfouten. 
Kent u de winkel niet? Hoe belangrijk is het om het product nu te 
bestellen? Heeft u het echt nodig? Controleer dan de contact-
gegevens, kamer van koophandelnummer en aangeboden betalings-
methodes. Is de aanbieding aannemelijk? Google op het bedrijf en 
lees reviews. 
 
Handige websites met meer informatie: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren 
https://www.veiligbankieren.nl/ 
https://www.fraudehelpdesk.nl/ 
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Meedenkers wijzen de weg en bieden een luisterend oor 
Het Meedenkersnetwerk is een netwerk van vrijwilligers en beroeps-
krachten die verstand hebben van wonen, sociale contacten, activi-
teiten, zorg en financiën. Seniorenvereniging Teylingen heeft met 
twee ouderenadviseurs zitting in dit netwerk. Zij bieden ook steun 
tijdens de coronacrisis. 
Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar maatschappe-
lijke loketten, regelingen en activiteiten. Meedenkers helpen daar-
bij. Zij zijn een gids en wijzen inwoners snel en eenvoudig de weg. 
Dat gebeurt op dit moment alleen digitaal en telefonisch, maar na 
de coronacrisis kan een Meedenker ook bij u langskomen of ergens 
afspreken. Zij kunnen dan eventueel ook met u mee naar afspraken 
met bijvoorbeeld de gemeente. 

De werkwijze:  
Een inwoner die een vraag heeft op maatschappelijk gebied, maar 
niet weet bij wie hij terecht kan, kan contact leggen met het 
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Meedenkersnetwerk. Momenteel zijn er ook inwoners die zich 
eenzaam of ongerust voelen; het Meedenkersnetwerk is er ook 
graag voor deze mensen.  
Op de website www.meedenkersnetwerk.nl staan alle meedenkers, 
de onderwerpen waar zij veel van weten en in welke van de vier 
gemeenten zij actief zijn. Het is mogelijk om via de website een 
vraag te stellen, die bij coördinator Nadia te Water terecht komt. Zij 
zoekt dan een geschikte Meedenker uit. Als iemand al een voorkeur 
voor een Meedenker heeft, kan dat aangegeven worden. Nadia te 
Water is ook bereikbaar via 06-10 69 92 82 en  
info@meedenkersnetwerk.nl. 
Op 18 maart stond een feestelijke startbijeenkomst gepland. met de 
Meedenkers, de maatschappelijke organisaties en de wethouders 
van Teylingen, Hillegom en Noordwijk. Helaas kon deze bijeenkomst 
niet doorgaan vanwege corona. 
 
Tot slot een voorbeeld. Een oudere inwoonster, mevrouw De Wild, 
krijgt hulp van Meedenker Peter bij haar belastingaangifte. In hun 
gesprek komt Peter erachter dat mevrouw De Wild hulp nodig heeft 
bij klusjes in huis. Mevrouw De Wild vertelt hem ook dat zij vaak 
eenzaam is. Peter bespreekt de vraag in het Meedenkersnetwerk en 
krijgt feedback van de andere meedenkers. Bij een volgend bezoekje 
aan mevrouw De Wild geeft hij haar het telefoonnummer van een 
klussendienst en brengt zijn buurvrouw in contact met een welzijns-
organisatie in de buurt. 
 
Plaatsnaam puzzel  
1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is 

spannender als ik met ...  
2. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij 

door zijn ...  
3. Ik probeerde de kromme haak terug te buigen en nu breekt hij.  
        Jammer ik had hem ...  
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4. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat ik de eigenaar nu 
naar zijn ...  

5. Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een 
...  

6. Mijn broer luistert graag naar gezang van krekels, 
maar ik hoor liever ...  

7. Nadat de dief de juwelen gestolen had, rende de 
juwelier de straat op en riep ...  

8. Zijn al die draden precies even lang? Ik weet het 
niet, ik heb er pas ...  

9. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu 
scheelde het weinig of hij ...  

10. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk je dat het ...  
11. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij 

thuiskomst een ...  
12. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met ...  
13. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn ...  
14. Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij ...  
15. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ...  
16. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor 

een heel ...  
17. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één ...  
18. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de ...  
19. Monniken bidden, ridders vechten. Het is rustiger in een  

monnikenkapel dan in een ...  
20. Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele hof was het er mee  
        eens, want Anna was ...  
21. Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en ...  
22. Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de ...  
23. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ...  
24. Toen het jongetje uit het kolenhok kwam, zei moeder: “Kind wat  
zie je ...”  
25. Het fruit is op. Ik denk dat ik maar eens om ...  
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26. Ik borstel mijn haar toch ook niet met een potlood. Denk je dan 
dat ik met mijn ...  

27. Met z’n zessen in een MINI gaat nog, maar je kunt er geen ...  
28. Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo. Ik denk dat ik nog 

naar de ...  
29. Weg met die suikerpot. Ik hoef mijn thee niet ...  
30. Een spar als kerstboom is mij te duur. Ik denk dat ik het bij een 

...  
31. De buurvrouw van Els zei tegen haar man: “Ik ben bang dat jij 

van ...”  
32. Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is de sneeuw nog 

maar ...  
33. Mijn kleed is versleten. Ik denk dat ik een ...  
34. De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de ...  
35. De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de ...  
36. “Jij gaat dienst doen op de sluizen”, zei de directeur. “Ja, maar”, 

zei de man, “ik ...  
37. Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag ...  
38. Een schipper zei: “Als de Maas te laag staat, denk ik dat ik naar 

de ...”  
39. Bij nood moet de kapitein de bel op het ...  
40. Een ... is beter dan een vuil kanaal.  
41. “Oei”, dacht de nudist, “als die wesp maar Dniet mijn ..."  
42. De babyuitzet was al verkocht. Dus had het nakomertje geen ...  
43. De melk is niet bedorven, maar wel een beetje ...  
44. Het hoofd van de gladheidsbestrijdingsdienst zei: “Ik kan niet 

overal strooien, omdat ik met een tekort aan ... “  
45. Is dat de koningin? Ja hoor, ...  
46. Als mijn fiets kapot is, ...  
47. De kar zakte door zijn ...  
48. In de Drentse bossen werkt men nog met ...  
49. Waarom wilde je die haak rechtbuigen? Nou, ik hoef zo’n ...  
50. Weet jij wat je chef verdient? Nee, hij praat nooit ...  
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De antwoorden vindt u in de volgende nieuwsbrief. 
 
Omzien naar elkaar 
"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Pooh. 
Er was een pauze. 

"Wil je erover praten?" vroeg 
Knorretje. 
"Nee," zei Pooh na een tijdje. "Nee, ik 
denk niet dat ik dat wil." 
"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging 
naast zijn vriend zitten. "Wat doe je 
nu?" vroeg Pooh. 

"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen 
zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n Moeilijke 
Dag. 
"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel 
makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er 
altijd zijn voor jou, Pooh." 
En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door 
zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend 
naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes.... En Pooh 
bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had. 
Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen die een Moeilijke 
Dag heeft. Hopelijk is er altijd een Knorretje in de buurt. 
 
Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. Ja, er is paniekaankoop. 
Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. 
Maar.. 
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai 
weer de vogels kunnen horen zingen. 
Dat de lucht na een paar weken rust 
niet langer dik met dampen is maar helder en 



Nieuwsbrief mei 2020, nr. 5

-15-

Nieuwsbrief : nieuwsbrief 2020, nr. 5 
 

 
 -15- 

blauw.  
Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi 
mensen horen zingen voor elkaar en hun ramen openhouden 
zodat zij die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen kunnen 
horen.  
Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis 
maaltijden bieden en bezorgen aan huis. 
En vandaag was een vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van 
flyers met haar nummer, zodat de ouderen iemand hebben die ze 
kunnen bellen...  
En kerken en tempels bereiden zich voor om mensen te 
verwelkomen en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en 
vermoeiden.  
Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen  
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun 
buren en over de hele wereld worden mensen wakker met een 
nieuwe realiteit.  
Hoe groot we echt zijn. Op hoe weinig controle we echt hebben. 
over wat er echt toe doet, van elkaar houden. 
Dus we bidden en we herinneren ons dat. 
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er is paniek, maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn 
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde 
zijn. 
Wees bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven. 
Adem vandaag. 
Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de vogels zingen 
weer 
De lucht klaart op 
De lente komt eraan 
En we zijn altijd omgeven door liefde!  
Open de ramen van je ziel 
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En hoewel je misschien niet 
de lege straten kan aanraken, 
Zing! 
 
OLVG corona check, nu voor leden van KBO-PCOB 
Als lid van KBO-PCOB maakt u zich mogelijk zorgen 
over het corona-virus. U heeft vragen of u wilt weten 
of u zelf  besmet bent of een risico loopt om besmet 
te raken. Bijv. omdat u mantelzorger bent. Of omdat 
u zich kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBO-
PCOB partner geworden van OLVG corona check. Deze app is bedoeld 
voor mensen die gezond-heidsproblemen hebben die mogelijk door het 
corona virus worden veroorzaakt. 
De app is ontwikkeld door OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii en 
wordt samen met partnerziekenhuizen in heel Nederland beschikbaar 
gemaakt. De app vraagt u dagelijks enkele gegevens door te geven over 
uw gezondheid. Bijvoorbeeld hoeveel u hoest, of u kortademig bent en 
wat uw temperatuur is. Op basis van deze gegevens krijgt u binnen 48 
uur bericht van een medisch team achter de app. Is er een medische 
aanleiding, dan neemt het medisch team binnen 24 uur contact met u 
op. U kunt ook zelf aangeven wanneer u gebeld wilt worden. 
 
Voor wie is de app? 
De corona check is voor inwoners in steeds meer regio’s in Nederland. 
Ook voor leden van KBO-PCOB. U heeft nodig: 
• Smartphone of tablet 
• Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger 
• Koorts thermometer 
U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik via website  
https://luscii.com/nl/kbo-pcob-corona-check/). 
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Vijf initiatieven die senioren door de coronacrisis helpen 
Senioren worden in Nederland het zwaarst getroffen door het 

coronavirus. Vanwege de huidige maatregelen 
krijgen senioren nauwelijks of geen bezoek en 
komen zij amper nog buiten. We willen 
namelijk niet dat senioren worden besmet 
met het virus. Maar dit heeft wel een enorme 
impact. Door het bezoek aan opa en oma te 

beperken dreigt ook vereenzaming. Gelukkig kunnen we onze 
senioren op verschillende manieren een hart onder de riem steken. 
Hieronder vind je een aantal handige tips en initiatieven om 
senioren te helpen in deze onzekere tijden.  
 
1. Coronahulp platforms 
Er zijn inmiddels flink wat platforms waar alle hulpvraag en aanbod 
wordt verzameld. Senioren kunnen hier aangeven waar ze behoefte 
aan hebben en anderen kunnen aangeven dat ze willen helpen. 
Bijvoorbeeld boodschappen doen, beeldbellen, de hond uitlaten, het 
vuilnis buiten zetten of andere dringende zaken. Hieronder een 
overzicht met populaire platforms waar hulpbehoevenden en 
hulpverleners zich kunnen aanmelden. 
 
• Gewoonmensen.nl 
• Ready2help.rodekruis.nl 
• Nlvoorelkaar.nl 
• Lokale Facebook-groepen 
• Doe een briefje bij een kwetsbare buurman- of buurvrouw in de 

bus met jouw naam en telefoonnummer, en geef aan dat je wilt 
helpen. 
 

2. Een praatje maken via de KBO-PCOB lijn 
De KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn waar senioren naar toe  
kunnen bellen. Bijvoorbeeld om hun zorgen te delen, vragen te  
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stellen of gewoon om een praatje te maken. De lijn is 7 dagen per 
week te bereiken van 09:00 tot 21:00. Het telefoonnummer is  
0348 - 46 66 66. De lijn is beschikbaar voor leden en niet-leden.  
Soortgelijke initiatieven zijn De Luisterlijn en Up In Nederland.  
 
3. Senioren in beweging 
Een van de grotere problemen waar senioren op dit moment tegen-
aan lopen is het tekort aan beweging. Sommige mensen durven de 
deur niet uit, anderen weten simpelweg niet hoe ze kunnen 
bewegen. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden om op een 
laagdrempelige manier toch in beweging te komen.  
 
• Omroep MAX zendt dagelijks het TV programma Nederland in 

beweging uit. Om heel Nederland thuis in beweging te krijgen 
werpt Olga Commandeur zich op als nationale personal trainer 
van thuiszittend Nederland. Ook online vind je wekelijks 
trainingsschema’s die zeer geschikt zijn voor senioren.  

• Voor de vitale en actieve senioren die normaal naar een sport-
school gaan kan het handig zijn een sportapp te downloaden. 
Daarin staan fitness-instructies en oefeningen die eenvoudig 
thuis gedaan kunnen worden. Populair zijn Seven Minute 
Workout en Sworkit.  

• Wandelen is misschien wel de meeste simpele en snelle manier 
om te bewegen. Een ommetje maken is goed voor lijf en feest. 
Houd je wel aan de richtlijnen van het RIVM: houd afstand en 
wandel bij voorkeur alleen. 
 

4. Een gezonde maaltijden bezorgen 
Door het coronavirus durven veel senioren niet meer naar de 
(drukke) supermarkt. Boodschappen doen zit er dan vaak ook niet 
meer in. Het kan dan een behoorlijke uitdaging zijn om dagelijks aan 
een gezonde maaltijd te komen. Terwijl het juist nu belangrijk is dat 
senioren voldoende vitamines, mineralen en andere belangrijke 
bouwstoffen binnenkrijgen voor een goede weerstand. Verschil-
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lende maaltijdservices en tafeltje dekje organisaties bezorgen - ook 
in deze onzekere tijden - gezonde koelverse maaltijden bij senioren 
thuis. Op de website www.seniorenmaaltijd.nl vind je een overzicht 
met de maaltijd-services  
https://www.seniorenmaaltijd.nl/maaltijdservice/.  
 
5. Online communiceren met familie 
Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om online te  
communiceren. Zowel chatten als videobellen. Via een smartphone, 
tablet / iPad of middels de laptop kan eenvoudig een videogesprek 
worden gestart. Zo blijft iedereen op te hoogte van elkaars leven en 
kunnen hoogtepunten zoals een jubileum of verjaardagen toch 
gevierd worden.  
• WhatsApp: de meest populaire app van dit moment. Veel 

senioren gebruiken deze service om berichten naar familie te 
sturen.  

• Facetime: voor iedereen die een iPhone, iPad of Macbook heeft 
bestaat er de mogelijkheid te (video) bellen via Facetime.  

• Skype & Zoom: deze diensten zijn over het algemeen iets inge-
wikkelder voor senioren in vergelijking met Whatsapp. Toch kan 
het handig zijn wanneer men een videogesprek wil voeren met 
meerdere mensen tegelijkertijd.  

• Social Media: via bijvoorbeeld Facebook of Instagram kan ieder-
een eenvoudig op de hoogte blijven van het leven van familie-
leden. Bekijk foto’s en video van kinderen en kleinkinderen en leg 
contacten via de chat. 

• Op Seniorweb is er een handige stap-voor-stap  
https://www.seniorweb.nl/thuis-online uitleg van deze online 
diensten, speciaal voor senioren. 
 

Overige leuke initiatieven en tips 
In het lijstje hieronder hebben we nog enkele initiatieven verzameld 
die zeker de moeite waard zijn om te bekijken: 
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• Kerkdienstgemist.nl: op een eenvoudige manier een lokale 
kerkdienst (live) luisteren. 

• Van maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur kunnen 
senioren gratis meespelen met de. Nationale Thuisbingo 
https://www.denationalethuisbingo.nl/ 

• Met de App “Omapost” kun je eenvoudig een kaartje sturen naar 
je opa, oma of een andere oudere. 

• Via Samensterktegencorona.nl kan je een mooie poster aan-
vragen waarmee je kunt laten weten dat je anderen wilt helpen 
of juist wel wat hulp kunt gebruiken. 

• Verschillende supermarkten hebben een speciaal “senioren-
uurtje” waar de winkel uitsluitend geopend is voor senioren. 
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Excursie 
Ik heb net een excursie geboekt voor morgen, misschien is dit ook 
wat voor jullie. 
 
Het programma ziet er zo uit: 
-  9:00 uur vertrek vanuit de badkamer 
-  9:05 uur aankomst in de keuken voor het ontbijt 
-  na het ontbijt zullen wij de verschillende kamers van het huis 
verkennen 
-  aansluitend vindt er een Workshop-schoonmaken plaats 
-  13:00 uur lunch in de keuken 
-  14:00 Uur Siësta op de bank 
- daarna bezoek aan de woonkamer waar thee koffie en 
koekjes  geserveerd zullen worden 
-  aansluitend heeft u enige vrije tijd om bijvoorbeeld de kelder of 
de schuur te bezoeken 
-  20:00 uur gemeenschappelijke filmavond 
-  22:30 uur aanvang terugreis 
-  22:40 uur aankomst in de badkamer 
-  23.00 uur eindelijk na een lange en inspannende dag kunt u 
genieten van uw nachtrust 
Kortom; blijf binnen en denk aan de medemens! 
Een mooie dag verder EN.... blijf gezond.  
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
 
   
   Bert  van den   Nouwland     O+B      email bvandennouwland@ziggo.nl 

                                      tel. 0252-864572 
                                                               coördinator     belastinginvullers  

Martin  Bergman   B email: mbergm@ziggo.nl 
  tel. 0252- 214942 
Henk Brouwer                  O+B henkbrouwer_53@hotmail.com 
  tel. 0252-231087 
Huub Cloosterman            O+B email: h.cloosterman@planet.nl 
  tel. 0252-221272 
Hans van Dam   B email: hansentheavd@casema.nl 
  tel. 0252-212313 

Els de Haas Els  de Haas                              O email: emdehaas@ziggo.nl 
Evert Hegnauer                                                             tel. 071-3011618 
Evert Hegnauer                   B Evert Hegnauer                    B       email:everthegnauerkbo@gmail.com     
                                                                                                                                  tel.  0252-221228/06 42848205 

Otto Knottnerus                  B email: ottoknottnerus@cs.com 
  tel. 071-3010635 
Henny   Langenberg                O    ghlangenberg@ziggo.nl 
                                                            coördinator     ouderenadviseurs 
  tel. 071-3010895 
Dick Voerman                        O  dickvoerman@icloud.com 

  tel. 0252-347347 
Joke Vos Joke Vos                                O    joke.d.vos@icloud.com  
             tel. 0252-213627 
 

 



Drukwerkverzorging:

Speerpunten

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een brede achterban van een kwart 
miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 
overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 
betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar beleid overgenomen.

Seniorenvereniging Teylingen


