
 

Opening 60-Jarig Jubileumfeest Afd. Sassenheim 

 
Welkom, bij dit bijzondere feest.  
Mijn naam is Hans Wilson, lid van de activiteiten 
commissie Sassenheim en  
bestuurslid van de Senioren Vereniging 
Teylingen 
 
Welkom mevrouw  de burgemeester Carla Breuer en  
mevrouw de wethouder Reny Wietsma,  
iedereen van harte welkom. 
Weet u het nog 60 jaar geleden,  
ik was 14, zat nog op de Mulo. 
Wat deed u, was u al aan het werk? Of deed u nog een 
opleiding, wellicht ging u naar de avondschool. 
 
60 jaar terug is wel een hele tijd. Opa en Oma waren de 
ouderen in onze omgeving, nu zijn we zelf Opa en Oma. 
60 jaar geleden werd "de Rooms-Katholieke Bond voor 
bejaarden en gepensioneerden" opgericht. De officiële 
oprichtingsdatum zou 8 oktober 1962 zijn geweest.  
Het doel was de ouderen ontspanning te brengen. Er was nog 
niet zoveel voor ouderen,  
onze grootouders konden wel een verzetje gebruiken.  
Helaas valt er over de beginjaren weinig te berichten.  
 
Vanaf februari 1986 zijn we aangesloten bij de landelijke 
organisatie, KBO, wat blijkt uit een notariële akte waarbij de 
"Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland afdeling 
Sassenheim" werd opgericht.  
 
Het ledenaantal  
Met betrekking tot het ledenaantal in de beginjaren hebben wij 
geen informatie. Wel staat in het kasboekje van 1962 dat f172,- 
aan contributie werd ontvangen. De contributie was toen f 0,40 
per maand dat zou betekenen dat er met ongeveer 35 leden is 
gestart.  



 

De eerste keer dat in de stukken wordt gesproken over het 
ledenaantal is 1982. Toen waren er 332 leden.  
In de jaren daarna wisselt het ledenaantal sterk.  
 
Op 1 januari 2022 was het ledenaantal afdeling Sassenheim 
900, de Senioren Vereniging Teylingen telt in totaal 1813 leden 
We zijn dan ook een van de grotere verenigingen in de 
gemeente. 
  
De activiteiten In de eerste jaren waren beperkt de leden 
hadden twee of drie gezellige middagen per jaar. 
Variërend van bingo, toneel, cabaret of kerstpakketjes maken.  
Vanaf 1972 werd één keer per jaar "een dagje uit" 
georganiseerd. Toen was er ook voor de liefhebbers de 
mogelijkheid wekelijks een spelletje kaart te spelen.  
 
In de tweede helft van de tachtiger jaren kwam hier verandering 
in. Het aantal leden daalde. De bond was zich er van bewust 
dat de tijd en de behoeften onder de ouderen aan het 
veranderen was. Een nieuw beleid was noodzakelijk. In 1989 
werd er een enquête gehouden.  
Er bleek behoefte te zijn aan meer informatie, educatie en 
voorlichting.  
Op die behoefte heeft het bestuur ingespeeld. Over tal van 
onderwerpen werd voorlichting verstrekt,  
onder andere medicijngebruik, botontkalking, gezonde voeding 
en dieet, sociale wetten, ziekenfonds, veiligheid in en om het 
huis, openbaar vervoer, het laten opstellen van een testament 
enz.  
 
Heden is de ontspanning uitgebreider o.a. met aquarelleren, 
een hobbyclub, een leesclub en filmmiddagen en presentaties, 
vakantieweken, dagtochten. Maar ook kaarten en bingo staan 
nog steeds op het activiteitenprogramma.  
 
Het bestuur  
In de loop van de afgelopen 60 jaar hebben heel wat personen 
deel uitgemaakt van het bestuur. Sommigen bleven maar kort, 



 

anderen wat langer en sommigen zelfs heel lang.  
Zo was de heer Willem Beijk, 27 jaar penningmeester.  
 
Ook heel wat voorzitters hebben de afgelopen 60 jaren de Bond 
geleid. Begonnen in 1962 met de heer Jan van den Nouland. 
Daarna de heren Kroon, van der Ploeg, Simon Ligthart en de 
heer Wim Barnas. Tenslotte de heer Edu Veltman en Dick 
Voerman, nu is er een vacature.  
 
Belangenbehartiging  
Belangenbehartiging is een van de doelstellingen van de KBO.- 
PCOB. 
Belangenbehartiging op allerlei gebied, zoals woningbouw, 
veiligheid, verkeer en vervoer, zorg, aandacht voor 
eenzaamheid en het binnen boord houden. Hoe daar in de 
praktijk handen en voeten is gegeven, blijkt niet alleen uit de 
activiteiten, die door de jaren heen zijn georganiseerd. Ook aan 
het actief deelnemen in samenwerkingsverbanden met diverse 
organisaties.  
In haar contacten met de gemeente Teylingen heeft de SeVeTe 
op vele terreinen een bijdrage in de besluitvorming kunnen 
leveren..  
 
Voor de individuele belangenbehartiging zijn er binnen de bond 
belastinginvullers en ouderenadviseurs en niet te vergeten de 
contactpersonen.  
Zo zorgen de contactpersonen dat elk lid in Sassenheim een 
verjaardagskaart ontvangt en maandelijks het  
KBO-PCOB magazine en nieuwsbrief.  
 
Huisvesting  
In de afgelopen 60 jaar heeft de Bond van Ouderen 
Sassenheim op verschillende lokaties gezeten, zo zaten we ooit 
in het KSA-gebouw (thans L.J. Sport) aan de Charbonlaan. in 't 
Onderdak (thans Vomar).  
Vanaf 1985 zwierf de bond van het clubgebouw van Teylingen 
naar de tuinzaal van de Bernardus of naar het café van het 
Sportcentrum Wasbeek.  



 

 

In 2003 kwam de Ankerplaats (v/h het Gezondheidscentrum) 
vrij voor de verenigingen. Helaas moest de Bond aan het begin 
van 2012 de Ankerplaats alweer verlaten en verhuisden we 
voor onze activiteiten naar huidige 't Onderdak. 
 
Het heden 
Op 1 januari 2006 is de gemeente Teylingen ontstaan door 
samenvoeging van de voormalige gemeenten Sassenheim, 
Voorhout en Warmond.  
Reeds voor deze datum heeft het bestuur onder leiding van de 
heer Wim Barnas de andere twee ouderenbonden Warmond en 
Voorhout kunnen overtuigen een samenwerkingsverband op te 
richten, genaamd ' 
Koepel Bonden van Ouderen Teylingen', zodat wij naar de 
gemeente en andere grote organisaties een stem konden laten 
horen.  
Op 13 juli 2005 werd hiervoor een convenant ondertekend 
 
In 2015 werd een begin gemaakt om de samenwerking om te 
zetten tot een fusie. Na heel veel overleg is in 2020 de fusie tot 
één vereniging: de Senioren Vereniging Teylingen, afgerond.  
 
De toekomst  
Aan het einde van deze terugblik bij dit 60-jarig jubileum past 
een korte vooruitblik op de toekomst.  
Heeft de Senioren Vereniging Teylingen nog wel toekomst en 
hoe zal die eruit zien?  
De verwachting is dat er in 2030 ruim 2 miljoen ouderen 
van 75 jaar of ouder zijn, dat is 12% van de bevolking. 
Met deze cijfers is het duidelijk dat de ouderen van zich moeten 
laten horen.  
 
Niet over ons beslissen maar met ons.  
De vereniging zal hierbij een rol spelen. 
De Vereniging is zich bewust dat we moeten inspelen op de 
veranderingen in de behoeften en wensen van de ouderen nu 



 

èn in de toekomst.  
 
We zullen het programma voortdurend moeten aanpassen, ook 
met een programma dat past bij de jongere senior. 
In de afgelopen (covid) jaren is gebleken dat we naar elkaar 
moeten blijven omzien.  
Naar iedereen zodat we niet vereenzamen. 
Met activiteiten waarbij we elkaar kunnen ontmoeten,  
 
Vanmiddag hebben we met elkaar een heerlijke lunch en 
daarna een muzikaal optreden van het zangduo Peter en Anja 
uit Volendam met Italiaanse / Napolitaanse muziek als liedjes 
uit onze jeugd. 
 
Bij binnenkomst heeft de wethouder mevrouw Wietsma 
aangegeven dat ze ook graag een woordje wil zeggen. 
 
De activiteitencommissie wenst u een heel gezellige middag 


