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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter: Dick Voerman 
email:  dickvoerman@icloud.com 
telefoon: 06-4808 5888 
Penningmeester:  Evert Hegnauer 
email :  everthegnauerkbo@gmail.com 
telefoon: 06-4284 8205 
Secretaris, ledenadministrateur:  Netty Havenaar  
email:                                                 kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
telefoon:  06-1818 4053 
Bestuurslid belangenbehartiging Jan van Bakel 
en Adviesplatform WMO en Jeugd   
email:  janvanbakel@outlook.com 
telefoon: 06-25064586 
Bestuurslid:  Hans Boere 
email:  bvo@casema.nl 
telefoon: 06-22526285 
Bestuurslid: Corri van Wetten 
email: warmbovaoud@live.nl 
telefoon: 06-52247717 
Bestuurslid: Hans Wilson 
Email: hans.wilson@hetnet.nl 
Telefoon: 0252-348458 
Coördinator ouderenadviseurs Henny Langenberg  
Email: ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon 06-15094407 
 
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 : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.714 
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 Geachte dames en heren, 
 
Het is bijna Pinksteren. Het feest waarin we weer 
de geest krijgen. Weer ruimte krijgen om iets van 
die coronatijd achter ons te laten. Onze premier 
heeft de eerste stappen gezet tijdens de pers-
conferentie van 19 mei j.l. Ben ontzettend blij dat 
familieleden weer op bezoek kunnen in de verpleeghuizen. Zo 
worden er meer regels versoepeld.  
 
Wist u dat KBO-PCOB een onderzoek doet naar hoe 60-plussers deze 
coronatijd doorkomen. Mede door de inspanning van ons Landelijk 
Bureau kunnen NS-reizigers hun keuzedagen gebruiken tot het eind 
van het jaar en vervallen dus niet.  
 
Het seizoen 2019-2020 loopt dramatisch ten einde. Maar we blijven 
niet bij de pakken neer zitten. Het bestuur komt begin juni bij elkaar 
en gaan bekijken hoe we onze drie jaarprogramma’s kunnen invullen 
met in achtneming van de coronaregels. Ook gaan we bekijken of de 
nieuwsbrief en het magazine in Sassenheim weer bezorgd kan 
worden. We houden u daarvan op de hoogte.  
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen kunt u ook kennismaken met 
onze nieuwe website. De testversie ziet er heel goed uit. Ik wens u 
een mooie juni maand toe! 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman  
voorzitter 
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Virtuele rondleiding Bloemenpark Keukenhof 

Door het coronavirus is Keukenhof helaas niet open in 2020. 
Hierdoor moeten meer dan een miljoen mensen de schitterende 
kleuren van de voorjaarsbloemen in het park missen. Om iedereen 
toch te kunnen laten genieten van de bloemenpracht geeft 
Keukenhof regelmatig virtuele tours door het bloemenpark. 
Ga met ctrl + klik naar de website https://bollenstreek.nl/keukenhof-
virtuele-rondleidingen/ 
 
Drie in één 
Hij is ‘harstikke blij’, zegt Dick Voerman, voorzitter van senioren-
vereniging Teylingen. ‘Na vijf jaar is de fusie tussen de KBO-
afdelingen Sassenheim, Warmond en Voorhout nu ook formeel een 
feit!’ Dat het hele proces de nodige tijd kostte, komt door de 
eigenheid van de drie verschillende kernen, zegt Dick. ‘Maar we 
hebben veel gepraat en goede begeleiding gehad, waardoor het ook 
een mooi proces was.’ In de praktijk betekent de fusie dat er één 
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bestuur is en dat voorlichtingen, vakantie- en kerstreisjes samen 
worden georganiseerd. De andere activiteiten blijven nog apart. 
‘Met onze 2200 leden worden we echt gezien en kunnen we vol 
inzetten op belangenbehartiging. Ondertussen ontwikkelen we ons 
verder en hopen we nog groter te worden door ons meer op 
jongeren te richten.’ 
 
HELP IK HEB EEN KOOPWONING EN IK OF MIJN PARTNER 
MOET NAAR HET VERPLEEGHUIS…….. 
Dit is een zin die ik vaak hoor. Veel mensen zijn 
bang dat zij hun huis moeten ‘opeten’ als ze naar 
het verpleeghuis gaan. Een ander misverstand is dat 
de waarde van het huis naar het verpleeghuis gaat. 
Maar hoe zit dat nu eigenlijk echt? 
 
Wie in een verzorgingshuis terecht komt, gaat een 
eigen bijdrage betalen: de zogeheten WLZ. Het CAK 
berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is op basis 
van je inkomsten voor de Inkomstenbelasting. Inkomsten zijn 
bijvoorbeeld AOW, Pensioen en inkomsten uit sparen en beleggen 
(box 3). De eigen bijdrage verschilt dus per persoon. Met de 
rekenhulp op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage 
berekenen.  
De eerste vier maanden na je verhuizing naar een zorginstelling 
betaal je de lage bijdrage. Na vier maanden bepaalt je gezinssituatie 
of je de lage of de hoge eigen bijdrage moet betalen. 
Lage eigen bijdrage: Je betaalt de lage eigen bijdrage als je een 
partner hebt die nog thuis woont of je regelmatig kosten maakt voor 
de opvoeding van een kind dat jonger is dan 27 jaar. 
In alle overige gevallen betaal je de hoge eigen bijdrage. 
Woont je partner ook in een zorginstelling, dan betaal je samen één 
keer de hoge eigen bijdrage.  
De lage bijdrage is in 2020 maximaal €881,60 per maand en de hoge  
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bijdrage is in 2020 maximaal €2419,- per maand. Zoals hierboven 
aangegeven wordt de hoogte vastgesteld aan de hand van uw 
inkomen. 
 
Hoe zit het dan met die eigen woning? 
Als u naar het verzorgingshuis gaat en de woning blijft leeg achter  
dan zijn er verschillende opties: 
- u zet het huis te koop en na verkoop komt de overwaarde op de 
bankrekening. De overwaarde komt dus bij het spaargeld in box 3 en 
telt dan mee voor de eigen bijdrage. Dit heeft niet direct gevolgen, 
je vermogen wordt pas twee kalenderjaren nadat je het in box 3 
hebt opgegeven meegerekend. 
- de woning blijft leeg omdat u nog hoopt terug te kunnen keren. 
Tot 2 jaar na het verlaten van de woning valt de woning nog onder 
de eigenwoningregeling en wordt het dus niet bijgeteld in het 
vermogen van box 3. Na 2 jaar gaat de woning naar box 3 en vanaf 
dat moment is het huis voor de Belastingdienst wel vermogen. Toch 
heeft dit pas na 2 jaar invloed op de eigen bijdrage, zie ook het punt 
hiervoor. In deze situatie duurt het dus in totaal 4 jaar voordat je 
woning gevolgen heeft voor de eigen bijdrage. 
Als je partner in de woning achter blijft, blijft de woning uiteraard 
gewoon in box 1 en telt het niet mee als vermogen. 
Wel kan het verstandig zijn ervoor te zorgen dat de woning of de 
overwaarde na de bovengenoemde termijn niet in box 3 valt. Dit is 
bijvoorbeeld door het doen van schenkingen, of in ieder geval het 
opmaken van een levenstestament, zodat de kinderen bijvoorbeeld 
deze schenkingen kunnen doen. 
Zoals gezegd is iedere situatie verschillend. Het is altijd verstandig 
om advies in te winnen bij uw notaris. 
 
Stel dus niet langer uit en neem contact op met ons kantoor voor 
een vrijblijvend en kosteloos gesprek. 
Miranda Heemskerk, Notaris te Voorhout 
Herenstraat 49, 2215 KE Voorhout 
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Tel. 0252-215573 
Website: www.notariskantoorvoorhout.nl 
Email: info@notariskantoorvoorhout.nl  
 
Donorregister 
Misschien hebt u hem al in de bus gehad die 
informatiefolder van het ministerie van VWS 
over een nieuwe donorwet. 
Zo niet dan valt hij binnenkort op de mat. 
Veel ouderen hebben nog niet eerder nage-
dacht over het onderwerp orgaan en/of weefseldonatie. Daar 
kunnen allerlei redenen voor zijn. Nu ontstaat er een nieuwe situatie 
die iedereen dwingt keuzes te maken. 
In juli 2020 treedt een nieuwe wet in werking die weefsel- en 
orgaandonatie gaat regelen. 
Het komt in het kort hierop neer: 
De wetgever heeft bepaald dat per 1 juli 2020 alle inwoners vanaf 18 
jaar van een gemeente opgenomen worden in het zogenaamde 
donorregister. Hierin moet iedereen aangeven of hij/zij na overlijden 
organen en/of weefsel af wil staan aan patiënten die daarbij gebaat 
zijn. 
Ieder heeft de keus uit 4 mogelijkheden: 
A]  toestemming geven voor orgaandonatie. 
B]  geen toestemming geven voor orgaandonatie. 
C]  de beslissing overlaten aan partner of familie. 
D]  de beslissing overlaten aan een speciaal gekozen persoon. 
Wie het register heeft ingevuld, krijgt een brief waarin de gemaakte 
keuze wordt vermeld. 
De ontvanger heeft dan 4 weken de tijd om te controleren of 
zijn/haar persoonsgegevens en de gemaakte keuze juist zijn 
vermeld. Na verloop van deze periode van 4 weken is de gemaakte 
keuze definitief geworden. 
 



Nieuwsbrief mei 2020, nr. 6

-8-

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
 

 
-8-  

Wat gebeurt er als iemand geen keuze maakt? 
Na 1 juli volgt er een verzoek om het donorregister in te vullen. 
Wie daarop niet reageert, krijgt 6 weken later een herhaald verzoek. 
Degene die ook daarop niet reageert, wordt geacht voor A te 
hebben gekozen. 
Deze indeling wordt vervolgens middels een brief bevestigd. 
 
Een veilige ontmoetingsplaats in 'de Babbelbus’  
Na acht weken eindelijk je kinderen, kleinkinderen, familie of vrienden 
weer eens van nabij zien. Het kan dankzij de mobiele ontmoetings-
ruimte die het Hillegomse taxibedrijf A-tax de Vries heeft laten 
bouwen.  
Het aantal ritten is sinds het uitbreken van de coronacrisis met liefst 
92 procent afgenomen. Veel daarvan ligt helaas nu door de 
coronacrisis stil en voor al die mensen die zij normaal vervoeren... 
en die het nu moeilijk hebben en vaak geïsoleerd zijn, willen zij iets 
terugdoen. Het idee ontstond voor een veilige ontmoetingsplaats 
'de Babbelbus’, deze bus werd voorzien van een wand van hout en 
plexiglas in het midden. De Babbelbus kan dan bijvoorbeeld voor de 
deur van een verzorgingstehuis parkeren en waarna ouderen, al of 
niet met rolstoel, aan de ene kant kunnen plaatsnemen en 
het bezoek aan de andere kant van de goed geluid doorlatende 
plexiglaswand. Zo kunnen mensen die hun partner, vriend, kind of 
kleinkind al lang niet gezien hebben, toch weer even met elkaar 
praten en van dichtbij zien. Deze dienst wordt belangeloos ter 
beschikking gesteld door de A-Tax Groep, deze is voor iedereen 
(waaronder zeker voor bewoners van zorginstellingen) beschikbaar 
en is rolstoel toegankelijk.  Het gebruik van de Babbelbus is gratis en 
een echte tijdlimiet voor de gesprekken is er niet, maar er zijn 
natuurlijk wel meer mensen die er graag gebruik van willen maken.  
De Babbelbus is telefonisch te reserveren via 088-8007800 of via de 
mail: info@atax.nl. 



Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim

-9-

Nieuwsbrief: nieuwsbrief 2020, nr. 6 
 

 
   9- 

Wandelen houdt je hersenen gezond.  
Maak het nog leuker met de Ommetje-app! 

 

U weet inmiddels allemaal dat alle activiteiten van Seniorenvereni-
ging Teylingen voor de komende weken helaas gestopt zijn. Dit alles 
tot nader bericht. Zodra er weer iets georganiseerd kan worden, 
leest u dat uiteraard z.s.m.  In de tussentijd zoeken we voor u op 
internet eventuele activiteiten die wel kunnen.  
 

Blijf juist nu in beweging met de ommetje-app 
 
Elke dag een wandeling 
maken is belangrijk voor je 
fysieke en mentale gezond-
heid.  
Je krijgt meer productiviteit 
en energie na het lopen van 
een Ommetje.  
Ook helpt het je te onthaas-
ten en verbetert het je creativiteit.  
De Ommetje-app van de Hersenstichting helpt je daarbij.  
Start met vrienden, familie of collega’s een eigen wandelcompetitie 
of ga de uitdaging aan tegen de rest van Nederland.  
Hierdoor kan je op een leuke manier samen wandelen, zonder dat je 
op de dezelfde locatie bent.  
Zo motiveer je elkaar om dagelijks een Ommetje te maken.  
De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie 
Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant 
hersenfeitje.  
 
Download nu tijdelijk gratis de Ommetje-app, kom hogerop in de 
ranglijst van je eigen team of landelijk. De app kunt u vinden op de  
Google Playstore en werkt vrij eenvoudig. Ga naar  
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/ 
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Installeren van het ommetje app:   
IOS (Apple):  
Ga naar de Appstore.  Onderin ziet u: zoek Klik daar op Tik in de balk 
Ommetje Klik op ommetje Klik op download. Daarna kunt u hem 
openen.   
Android (bv Samsung)  
Open de Playstore. Boven in de zoekbalk tikken: Ommetje Ommetje 
aanklikken en installeren. 
 

Total Care Store 
Voorjaarsaanbieding 

 
15% op alle rollators 

 
en op de double motion rollator 25% 

  van €179,95 nu €134,95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scootmobiel onderhoudsbeurt 
 
Tevens 10% korting op een scootmobiel onderhoudsbeurt van  
€175,-- voor €157,50. 
 
De aanbiedingen zijn geldig tot 15 juni 2020 en niet i.c.m. met 
andere acties of kortingen. 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 

 
   
   Bert  van den   Nouwland      O+B   email: bvandennouwland@ziggo.nl 
                                                             coördinator     belastinginvullers  

                                   tel. 0252-864572 
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 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    email: ghlangenberg@ziggo.nl 
                                                          coördinator     ouderenadviseurs 
  tel. 071-3010895 
Dick Voerman                         O  email: dickvoerman@icloud.com 

  tel. 06-4808 5888 
Joke Vos Joke Vos                                 O    email: joke.d.vos@ziggo.nl 

           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


