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Geachte dames en heren, 
 
Tot onze grote spijt heeft het bestuur moeten 
besluiten dat alle activiteiten tot 1 januari 2021 
GEEN doorgang zullen vinden, tenzij …………....het 
ministerie met hele gunstige coronacijfers komt. In 
de Kerstnieuwsbrief, die eind november verschijnt, 
wordt u nader geïnformeerd over de ontwikkelin-
gen. Het virus bepaalt helaas voor een groot 
gedeelte ons leven. In de gemeente Teylingen 
komen ook vele besmettingen voor. Voor het 
bestuur staat uw gezondheid op de eerste plaats! De Algemene 
Ledenvergadering heeft voor de tweede keer geen doorgang kunnen 
vinden. We onderzoeken of er een digitale mogelijkheid is om de 
vergadering te houden; lukt dat niet dan zullen we hem verplaatsen 
naar maart 2021. In dat laatste geval behandelen we niet alleen de 
stukken van 2019, maar ook die van 2020. Als schrale troost 
ontvangt u van ons een aardigheidje.  
Ik heb maar een grote wens om uit deze ellende te komen en dat is 
dat alle Nederlanders, jong en oud, zich aan de coronaregels 
houden, des te eerder zijn we ervan af. Ik wens ondanks alles een 
fijne novembermaand toe. Denkt u aan de griepprik.  
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl/ 
Banknr. NL06RABO0354591983  
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ALGEMENE ADVIEZEN

SPECIAAL VOOR SENIOREN

INFORMEER U 
GOED

BLIJF OMZIEN NAAR 
ELKAAR

BEL ONS BIJ
VRAGEN

Ga naar betrouwbare sites.

Kijk op: 
www.rivm.nl/coronavirus voor 
de meest actuele informatie 
rondom het coronavirus of 

bel de plaatselijke GGD.

Blijf verbonden met elkaar 
zodat niemand zich alleen 

hoeft te voelen. 
Bel, schrijf, mail zodat u in 

contact blijft. 
Zorg voor elkaar. 

Blijf omzien naar elkaar.

Heeft u vragen of behoefte 
aan een praatje? 

KBO-PCOB heeft een  
speciale telefoonlijn geopend:

de Ouderen-Infolijn: 
030-3 400 600

(maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur).

Vermijd grote groepen
Mijd het openbaar vervoer
Beperk sociale contacten 
Werk/blijf zoveel mogelijk thuis
Schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten 
en contacten op

Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn
Houd 1,5m afstand

CORONAVIRUS
BELANGRIJKSTE ADVIEZEN 

VOOR SENIOREN
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Contributie 2021 
Inmiddels heeft al ongeveer 50% van de leden een machtiging afge-
geven voor automatische afschrijving van hun contributie. De 
afschrijving van €  25,00 per lid zal bij hen in de loop van december 
plaatsvinden. 
 
De leden, die geen automatische incasso hebben 
afgegeven, ontvangen volgende maand bij de 
nieuwsbrief de contributienota voor 2021. Op 
deze contributienota staat, naast het contributie 
bedrag van € 25,00 (of € 50,00 voor 2 personen) 
een bedrag van € 1,50 aan administratiekosten. 
Dat is in de vorige nieuwsbrief uitgelegd. 
Wij maken de contributienota's in de 3e week van november aan. 
Wij verzoeken u om, indien u alsnog een incassomachtiging wilt 
afgeven, het getekende formulier uiterlijk 20 november bij het 
secretariaat in te leveren. Dan bent u ervan verzekerd dat u geen 
extra administratiekosten hoeft te betalen. Het machtigingsformu-
lier vindt u op pag. 14 van  deze nieuwsbrief. 
Uiteraard krijgen die leden die vóór 20 november al hun contributie 
voor 2021 hebben betaald, geen nota. Ook hoeven zij de admini-
stratiekosten niet te betalen. We maken dan namelijk geen kosten 
voor het aanmaken van de nota. 
Dank u voor uw medewerking. 
 

        Geen landelijke fusie KBO en PCOB 
lokale samenwerking gaat door 

Sedert oktober 2017 is de samenwerking KBO en PCOB onderwerp 
van gesprek. Tot nu toe zijn we terughoudend geweest in onze 
informatie over het proces ook al omdat de positie van de afdelingen 
lange tijd onduidelijk bleef. Gezien het verschil in afdrachten van KBO 
en PCOB kan de beoogde samenvoeging van beide bonden leiden tot 
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een extra verhoging van afdrachten van de KBO-afdelingen met 
gelijktijdige verlaging van de afdrachten van de PCOB-afdelingen. 
In juni 2020 ontvingen we een alles oplossend informatiebulletin van 
de ledenraad van de Unie KBO over de volgende genomen besluiten: 
a. De fusie is afgeblazen. Binnen de PCOB is dezelfde conclusie 

getrokken. 
b. Op landelijk niveau zijn de bondsbesturen en ondersteunende 

bureaus al organisatorisch samengegaan. Deze samenwerking 
blijft bestaan in de vorm van een federatie. 

c. Op lokaal niveau kan de samenwerking met de PCOB – indien 
aanwezig - zelfstandig worden ingevuld.  

Conclusies: na twee jaar felle en emotionele discussies zijn we weer 
terug bij af; de dreiging van hogere afdelingsafdrachten is weg. 
 
Informatie van de Regiotaxi  
Om direct met de belangrijkste vraag te beginnen: net als in de 
maanden hiervoor, blijft de Regiotaxi gewoon doorrijden. Alle maat-
regelen zoals die hiervoor van kracht waren, blijven hierbij gehand-
haafd. Omdat de kracht van een boodschap in de herhaling ligt, 
volgt hieronder nogmaals een opsomming van deze maatregelen. 
Net als in het normale openbaar vervoer, dient u ook in de Regiotaxi 
een niet-medisch mondkapje te dragen. Het is voor uw gezondheid 
en die van anderen dat u zich hieraan dient te houden. 
Aan de telefoon zal de telefonist(e) vragen of u klachten heeft die 
op corona lijken. Is dit het geval, dan kunt u helaas niet reizen. 
Is uw juiste telefoonnummer bekend bij de Regiotaxi? Dan kan de 
chauffeur u bellen als hij in aantocht is. 
Probeer, zoveel als voor u mogelijk is, buiten klaar te staan als de 
taxi eraan komt. 
Als u hulp nodig heeft bij het instappen, laat u dan zoveel mogelijk 
begeleiden door iemand uit uw eigen huishouden; dit geldt ook als u 
bagage bij u heeft en u moet hiermee geholpen worden. 
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U hoeft uw vervoerspas alleen te laten zien aan de chauffeur. 
De chauffeur helpt u, als u dat wilt, met het omdoen van uw gordel. 
Reist u in een rolstoel, dan helpt de chauffeur u hier ook bij. 
De voorinzitindicatie is momenteel nog niet mogelijk. 
Neemt u een begeleider mee tijdens uw rit, dan is het van belang 
dat de begeleider ook geen gezondheidsklachten heeft. De begelei-
der dient ook een niet-medisch mondkapje te dragen. 
Heeft u een indicatie voor medische begeleiding, dan moet de 
begeleider met u meereizen om u te begeleiden. 
Probeer altijd dezelfde begeleider met u mee te nemen. 
Heeft u hulp nodig bij het uitstappen, probeer dan of dit door 
iemand uit uw eigen huishouden kunt laten doen. Lukt dit niet, dan 
helpt de chauffeur u hierbij. 
Vermijd betalingen met contant geld. 
Uitgebreide informatie vind u op onze vraag- en antwoordpagina 
van onze website http://rthr.nl/corona.htm.  
Ook helpen de telefonistes van de Regiotaxi u graag met uw vragen 
of zorgen.  
 
Contactpersonen 
Om alle zaken rond onze vereniging goed te laten verlopen zetten 
zich voor het bezorgen van onze nieuwsbrief en het ledenmagazine 
KBO-PCOB 22 contactpersonen (zijnde leden) in.  
Zoals bekend hebben we in onze nieuwsbrief van september een 
oproep geplaatst voor nieuwe contactpersonen.  
We kunnen u mededelen dat mw. Rini de Kleijn, rayon 3, mw 
Marianne van Ankum, rayon 4 en mw. Ans Roelevink, rayon 11 gaan 
verzorgen. 
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Mondkapje 

 
 

Hoe iets dat isoleert 
Ons tegelijkertijd verbindt 

De één nog rustig achterover 
De ander door paniek verblind 

Een heel gemene deler 
Het land volledig op z’n kop 

Contactloos maar toch samen 
Er zit weinig anders op. 

 
Zomer en wintertijd 
In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober ging de 
klok weer een uur achteruit. Hiermee ging dus de wintertijd weer in 
en dit wakkert dan ook de terugkerende discussie over zomer- en 
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wintertijd weer aan. Voorlopig is er nog niets besloten, dus zetten 
we de klok gewoon weer een uurtje terug. Alleen vanuit 
gezondheidsperspectief valt er ook nog iets over te zeggen. Uit 
verschillende onderzoeken is gebleken dat de wintertijd namelijk 
beter is voor uw gezondheid. In dit 
artikel leggen we uit waarom dit zo is. 
Als de wintertijd ingaat, kunnen wij 
op zondag een uurtje langer blijven 
liggen. In maart wordt de klok weer 
vooruit gezet, zodat we ‘s avonds langer van de zon kunnen 
genieten en langer in de tuin kunnen zitten. Maar door het 
halfjaarlijks aanpassen van de tijd, kunnen mensen last krijgen van 
hun eigen biologische klok (dag/nachtritme). Het verzetten van de 
klok is niet het probleem, daar bent u na enkele dagen wel aan 
gewend. Het probleem van de zomer/wintertijd zit hem vooral in de 
periodes hier tussen. Wij verschuiven onze biologische klok ten 
opzichte van de kalenderklok. 
 
Column: Rimpels 
Petje op, petje af 
Het is al weer zes jaar geleden. Tijdens de gouden bruiloft vermaak-
te een van de kinderen de bruiloftsgasten met het spelletje ‘petje 
op, petje af’. Aan de hand van op een beeldscherm geprojecteerde 
antieke taferelen moesten ze raden of dat te maken had met mijn 
leven of dat van mijn vrouw. Hilariteit al om. U weet hoe dat gaat. 
Het laatst overgebleven petje was de winnaar en ontving een lekker 
flesje wijn. Deze herinnering speelt de laatste weken voortdurend 
door mijn hoofd als ik het ‘mondkapjesballet’ aanschouw dat in 
Nederland op tal van plaatsen op frivole wijze wordt opgevoerd. Zal 
over een jaar de man of vrouw die nog in het bezit is van het laatste 
mondkapje er met de hoofdprijs vandoor gaan? Niemand kan het 
zeggen. Er bestaat zo veel onduidelijkheid dat geen mens er nog een 
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touw aan kan vastknopen. Een leraar zegt: ‘Wel een mondkapje in 
de tram en niet bij mij in de klas. Ik kan het niet uitleggen.’ Een 
schilder wordt door een ijverige boa beboet voor het schuren van 
een voordeur op de Wallen zonder mondkapje. Een oudere 
kwetsbare dame in de bus verzucht: ‘Waarom draagt de chauffeur 
geen mondkapje?’ Het is één grote mallemolen van onduidelijk-
heden en misverstanden. De bont uitgevoerde eigen maaksels zijn 
een lust voor het oog. Om het goedkoop te houden komt al gauw de 
creativiteit bij mensen naar boven. Ook het dragen ervan werkt op 
de lachspieren. Onder de neus, op de kin, ja zelfs onder de kin, op 
het hoofd of toch maar even hangend aan één oor. Je moet toch 
eten, drinken of roken niet waar.  
De lijst van plaatsen waar een mond-
kapje verplicht is of geadviseerd 
wordt verschilt van week tot week, 
ja zelfs van dag tot dag. In het 
openbaar vervoer, in drukke winkel-
straten in de grote steden, op 
scholen, soms alleen in de gang, op 
andere scholen ook in de klassen, in 
voetbalstadions en sporthallen. Of ze nu wel of niet helpen om 
besmetting tegen te gaan blijft een open vraag die door de 
deskundigen rollebollend over elkaars rug reeds maanden lang in 
diverse praatprogramma’s verschillend beantwoord wordt. Dit is 
Nederland op zijn best. Zonder een greintje kennis spuien anderen 
hun meningen via sociale media de wereld in. Als de ervaren 
viroloog het niet meer weet dan zal ik de mensheid wel eens 
vertellen hoe het precies in elkaar steekt denken sommige anti-
coronastrijders: ‘Weg met al die rommel, allemaal bangmakerij. Laat 
je niet gek maken!’ Tot in de rechtszaal wordt het uitgevochten. 
Gelukkig krijgen die onbenullen tot nu toe geen gelijk. 
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Als oudere, die duidelijk binnen de risicogroep valt, verkeer ik in de 
situatie dat ik de plaatsen waar mondkapjes verplicht zijn zo veel 
mogelijk kan vermijden. Misschien is dat wel één van de positieve 
reacties die het ‘mondkapjesschouwspel’ oproept. Ik kan het me 
veroorloven niet veel van huis te gaan en me niet te begeven in 
grote gezelschappen. Mijn petje blijft wel op. Zal ik het spel, hopelijk 
samen met vele leeftijdgenoten, uiteindelijk winnen? 
Jan van der Krabben 
 
Heel Holland Bakt bij u thuis  
Krijgt u ook de kriebels van dat thuiszitten? Wellicht 
begint u wat onrustig te worden. Opgehokt zijn, net 
zo als de kippen, is niets voor een mens. Misschien 
brengt het coronavirus wel wat moois voor u of zo u 
wilt wat lekkers. 
Veel Nederlander hebben gekeken naar Heel 
Holland Bakt en zijn de keuken ingegaan. Even luisteren naar André 
van Duin met zijn gevleugelde woorden: Bakkers klaar?  Bakken 
maar! 
 
Heel Holland Bakt 
De creaties van de deelnemers stonden in elke uitzending centraal.  
Soms heel succesvol, soms wat minder. Kijkers leerden daardoor 
hoe iets wel of juist niet moet en zagen hoe de deelnemers proble-
men oplosten. Wilt u ook creatief bakken lees dan vooral even 
verder. 
 
Recepten op de website 
Kijk eens op de site van Omroep Max. U kunt de recepten namelijk 
op verschillende manieren opzoeken. Niet alleen het soort baksel is 
te selecteren, maar bijvoorbeeld ook de moeilijkheidsgraad of de  
deelnemer die het maakte. 
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▪  Ga naar de site www.heelhollandbakt.nl. 
▪  Klik in het menu bovenaan op Recepten. 
▪  Blader door de laatst toegevoegde recepten of klik links in het 
menu op het soort recept dat u zoekt. Bijvoorbeeld taart, cake, 
hartig of brood. Achter elk soort baksel staat tussen haakjes het 
aantal recepten dat hierover te vinden is op de website. Als u hebt 
geklikt verschijnen alle beschikbare recepten in beeld. 
▪  Selecteer eventueel bij 'Moeilijkheidsgraad' het gewenste niveau. 
▪  Fan van een bepaalde kandidaat? Scrol onder het kopje 
'Bakkers' door de deelnemers per seizoen en klik op de naam van uw  
favoriet. Bijvoorbeeld: Seizoen 2019 > Anouk. Zo ziet u alleen de 
recepten van deze kandidaat. 
▪  Uitgelezen? Klik dan boven in het linker menu, onder de zoekbalk, 
op Wis selectie. U gaat nu terug naar de beginpagina. 
Zoekt u een specifiek recept? Typ dan bovenaan in het linker menu 
in de zoekbalk wat u wilt vinden. Bijvoorbeeld: 'Taart'. Zo zoekt u 
ook snel op recepten van een bepaalde deelnemer. Wilt u terug naar 
alle recepten, klik dan in de zoekbalk op het kruisje achter de zoek-
term. Daarmee komt de beginpagina weer in beeld. 
 
Recepten met video 
Bijzonder zijn de recepten met uitlegvideo's erbij. Dat zijn de zoge- 
heten technische opdrachten. In de video's wordt dat u makkelijker 
gemaakt, Robèrt van Beckhoven laat hierin namelijk precies zien hoe 
een baksel wordt gemaakt, met de complete receptuur erbij. Zo 
wordt u ook meesterbakker. 
▪  Klik in het menu links op Technische opdrachten. Een overzicht 
van alle recepten met instructievideo's verschijnt. 
▪  Standaard staan er 12 video's op de pagina. Scrol helemaal naar 
beneden en klik op Meer recepten tonen om meer uitlegvideo's te 
zien. 
▪  Klik op het recept waarvan u een video wilt zien. 
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▪  Bent u uitgekeken? Klik dan op Terug naar zoekresultaten om 
naar het overzicht van uitlegvideo's te gaan. Wilt u terug naar alle 
recepten, klik dan bovenin op Recepten. 
 
Recepten via de app 
Heel Holland Bakt heeft ook een app voor op de smartphone of 
tablet. Deze is te vinden in de App store (iPhone, iPad) en de Play 
Store (Android). De app is anders opgezet dan de site. De zoek-
functie is wat beperkter in de app, maar de video's zijn goed te 
vinden. 
Informatie van: Seniorweb 
 
 

De herfst begint 
 

         Reeds dort het groen der volle bladerverven 
              tot najaars geel en rood metalen tint; 

       ik proef uit ieder ding: nu gaat de zomer sterven, 
de herfst begint…. 

Vruchtbomen in de hof staan zwaar te dragen 
en bronzen zwelt het ooft in zon en wind; 

dit is het schone eind van zoveel schoner dagen: 
de herfst begint. 

De knoppen worden schaarser, sluiten vaster, 
een enkele slechts die zich tot bloem ontwindt: 

maar rijklijk bloeiend staan de perken floks en aster: 
de herfst begint. 

En als ik keer, draag ’k peinzend mee naar binnen 
de wein’ge rode rozen die ’k nog vind: 

het laatste uit de tuin, dat zomer doet herinn’ren….. 
De herfst begint. 

 
Garmt Stuiveling (1907-1985) uit: Elementen (1931) 
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DOORLOPENDE MACHTIGING                          SEPA 
 
Incassant: Seniorenvereniging Teylingen    ID :NL13ZZZ779141040000 
p/a Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim     

 
Kenmerk machtiging: incasso contributie vereniging 
Door het invullen van uw bankrekening en het ondertekenen van dit 
formulier geeft u toestemming aan Seniorenvereniging Teylingen 
om jaarlijks een bedrag ter hoogte van de vastgestelde jaarcontri-
butie van uw rekening af te schrijven. 
 
Naam lid 1:    …………………………………………………………………………………… 

Naam lid 2:       ………………………………………………………………………………… 

Adres + woonplaats:  ..……………………………………………………………………. 

Telefoon: ……………..……………………mobiel: ………………………………………. 

 
Bankrekening IBAN-nummer :         
NL 
 

                

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Plaats:                                                                    2020 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
 
Aanmeldingsformulier zenden naar secretariaat Seniorenvereniging 
Teylingen, afd. Sassenheim, , Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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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 email: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 O email: emdehaas@ziggo.nl 
tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer B email: penningmeester@senioren 
verenigingteylingen.nl 
tel.: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus  email: ottoknottnerus@cs.com 
tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 
coördinator     ouderenadviseurs 
tel. 071-3010895 

Dick Voerman     O voorzitter@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
tel.: 06-4808 5888 

 
 



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

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht


