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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
 HennyLangenbergEmail:ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon 06-15094407 
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Geachte dames en heren, 
We hadden heel veel tijd gestoken in de voorbereiding 
van de Algemene Ledenvergadering. Helaas hebben we 
moeten besluiten om alle activiteiten tot 6 april niet door 
te laten gaan in verband met de coronacrises. De 

gezondheid van onze leden staat 
voorop. Er is op dit moment ook nog 
geen zicht op een nieuwe datum. Allen 
die zich hebben opgegeven voor de 
ALV krijgen meteen bericht als er een 
nieuwe datum bekend is. We houden 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Dit doen we via de mail en de website en zo mogelijk via 
de pers.  
Niet alleen de ALV kon niet doorgaan, maar ook alle 
activiteiten in de maand maart zijn komen te vervallen. 
Op dit moment weten we niet hoe de situatie in april zal 
worden. De op p.10 en 11  opgenomen agenda is dan ook 
onder voorbehoud. Dagtochten die niet door kunnen 
gaan worden verschoven naar een later tijdstip. We 
houden u op dezelfde wijze op de hoogte als hierboven. 
Ik hoop van ganser harte dat het coronavirus aan u 
voorbijgaat. Door de adviezen van de overheid op te 
volgen, wordt de kans dat u het krijgt, kleiner. 
 

Omzien naar elkaar 
U heeft waarschijnlijk ook gekeken en geluisterd naar wat 
onze premier te vertellen had. Wat ik heel belangrijk vond 
was de aandacht voor de senioren en met name de 
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senioren met een zwakkere gezondheid. Laten we 
daarom naar elkaar omkijken. Houd elkaar een beetje in 
de gaten. Wie weet kunnen we iets voor onze buren 
betekenen. Een boodschap doen of een praatje maken. 
Niet alleen onze vereniging schenkt aandacht aan deze 
levensingrijpende crises maar ook Welzijn Teylingen, 
omroep Max en ons landelijk bureau. Mocht u, doordat u 
geen kant uit kunt, behoefte  
hebben aan contact, dan geef ik u hier een aantal 
telefoonnummers.  
Zij staan voor u klaar: 
Oudereninfolijn (KBO-PCOB): 030 - 3 400 600 
De Luisterlijn (Omroep Max): 0900-0767 
Welzijn Teylingen: 0252 - 231805 
Seniorenvereniging Teylingen: 06 1818 4053 
 
Ik vraag u nadrukkelijk om initiatieven die u neemt om het 
elkaar zo makkelijk mogelijk te maken met ons 
secretariaat te delen. Wie weet kunnen we daar ons 
voordeel meedoen. 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman 
 
 

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 

mailto:info.seveteylingen@gmail.com
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Coronavirus 
Het coronavirus verspreid zich verder door Nederland. 
Ook in onze omgeving zijn al besmettingen. Door de 
aanscherping van de maatregelen door de overheid heeft 
Seniorenvereniging Teylingen dan ook besloten al haar 
activiteiten en informatiebijeenkomsten verder af te 
gelasten tot maandag 6 april 2020. 
We wachten verdere berichtgeving van de overheid af om 
tot een nieuwe startdatum te komen. 
Hoe in Nederland verder met het virus wordt omgegaan, 
verandert elke dag. Zie voor actuele informatie onze 
website kbo-teylingen.nl. 
Ter aanvulling vermelden wij nog dat de bibliotheken ook 
dicht zijn, maar dat er een mogelijkheid bestaat om online 
boeken te lenen en er is een luisterbieb. Zie:  
https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/actueel/Biblioth
eeknieuws/Update2Corona.html. 
Tot slot wijzen we erop dat Het Rode Kruis 
informatienummer voor  
ouderen en zieken heeft geopend: 
https://nos.nl/artikel/2327244-rode-kruis-opent-
informatienummer-voor-ouderen-en-zieken.html. 

 
 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/actueel/Bibliotheeknieuws/Update2Corona.html
https://www.bibliotheekbollenstreek.nl/actueel/Bibliotheeknieuws/Update2Corona.html
https://nos.nl/artikel/2327244-rode-kruis-opent-informatienummer-voor-ouderen-en-zieken.html
https://nos.nl/artikel/2327244-rode-kruis-opent-informatienummer-voor-ouderen-en-zieken.html
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Het belang van het emailadres 
Afgelopen vrijdag zijn al onze leden per email 
geïnformeerd over de het stoppen van de activiteiten ten 
gevolge van de coronacrisis.  Ook zijn alle deelnemers die 
zich hadden ingeschreven voor een activiteit hierover per 
email of per telefoon geïnformeerd. 
Wanneer u een mailadres heeft maar geen informatie van 
ons heeft ontvangen en dit wel graag wilt, verzoeken wij 
u om uw mailadres aan ons door te geven. Dit kan via 
email: 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com.  
 

Hoe verspreiding van het Coronavirus te 
voorkomen? 

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. 
Zorg voor goede hygiënemaatregelen:  

 Was je handen regelmatig met water en zeep 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Geen handen schudden 
Wat betekent ‘afstand houden’ vanwege het nieuwe 
coronavirus? 
Afstand houden betekent dat je 1 tot 2 meter (twee 
armlengtes) afstand houdt van elkaar om jezelf en 
anderen te beschermen tegen infectie met het 
coronavirus. Door hoesten en niezen komen kleine 
druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen 
kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.  Als 

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com
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je niest komen deze druppels zelden verder dan 1 tot 2 
meter. 
Je kunt nog boodschappen doen, wandelen, fietsen en 
eten afhalen, maar probeer wel afstand te houden tot 
anderen.  
 

Vakantieweek 2020 
Gezien de ontwikkelingen van de coronacrisis stond het 
bestuur de afgelopen week voor een dilemma “moeten 
we de gezamenlijke vakantieweek van 30 mei tot en met 
6 juni wel door laten gaan of  
annuleren”. 
Deze vraag hebben we voorgelegd aan BT Reizen. Via deze 
organisatie is de vakantieweek in hotel Gaasterland 
geboekt.  
Het antwoord van BT Reizen was als volgt: wij willen tot 
begin mei aankijken hoe het coronavirus er dan voorstaat. 
Als er dan nog gezondheidsrisico’s van welke aard dan ook 
zijn, gaan wij de vakantiereis geheel kosteloos annuleren. 
Een mogelijkheid tot verplaatsing in Hotel Gaasterland is 
er niet want zij zijn volgeboekt. Er zijn wel alternatieven 
in Duitsland in augustus, september of oktober 2020. 
Op grond van het bovenstaande hebben we besloten af 
te wachten. Zodra we meer informatie hebben zullen we 
de deelnemers aan deze vakantieweek nader informeren. 
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Slinkse bloedprikkers troggelen geld af van 
senioren 
De politie heeft foto’s verspreid van twee slinkse 
criminelen die zich voordeden als nep-bloedprikkers. Ze 
prikten bloed bij een 90-jarige man uit Eindhoven en 
plunderden vervolgens zijn rekening. 
Met een smoes over een heersende griepepidemie 
praatten de man en vrouw zich binnen bij het 
hoogbejaarde slachtoffer. De vrouw nam via een 
vingerprik bloed af, de man ging ondertussen op zoek 
naar waardevolle spullen en geld. 
Het slachtoffer kreeg te horen dat zijn bloedwaarde niet 
goed was en dat hij een pil moest slikken. Hij moest wel 
even 1 euro pinnen om de pillen te bestellen. Met een 
zogenaamd pinapparaat kopieerden de nepverplegers de 
pasgegevens, om later geld op te nemen. 
Niet veel later doken de criminelen op bij de 
geldautomaat. Zo wisten ze 4000 euro buit te maken. 
 
Door hele land slachtoffers 
De afgelopen periode zijn meerdere mensen slachtoffer 
geworden van soortgelijke babbeltrucs met het prikken 
van bloed. Volgens een politiewoordvoerder gaat het 
vermoedelijk om één groep, ‘die in wisselende 
samenstelling opereert’. 
Lees ook Politie waarschuwt: Criminele groep zit achter 
babbeltruc met bloedprikken zie website: 
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/crimin
ele-groep-babbeltrucs-bloedprikken/ 
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Ze maken slachtoffers in het hele land en sloegen al toe in 
Eindhoven, Delft, drie keer in Utrecht en gisteravond 
vermoedelijk ook in Goirle. Al werd daar de deur dicht 
gesmeten door de 65-jarige bewoonster. De politie 
onderzoekt of ook op andere plekken ouderen op 
dezelfde wijze slachtoffer zijn geworden. 
Waarschuwing 
De politie waarschuwt om de deur niet open te doen als 
er zonder  
afspraak verplegend personeel op de stoep staat. 
Daarnaast wil de politie weten of u deze personen 
herkent. Als dat zo is kunt u bellen met de 
opsporingstiplijn 0800-6070, of met meld misdaad 
anoniem 0800-7000. 
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Agenda  
De activiteiten vanaf  6 april gaan onder voorbehoud 
door zoals gepland. Activiteiten worden verplaatst waar 
mogelijk. 
 

April 2020 
20 ma 19.00-21.30 Alzheimer Café: Het levens-

einde bij dementie 

Sassembourg, 
JvBrabantweg 
1, Sassenheim 

Agenda afd. Sassenheim 

April 2020 
06 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

06 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude Tol 

07 di 09.00 Eucharistieviering  

07 di 14.30-16.30 Bloemschikken: paasstuk  
(geannuleerd) 

Zaal 5+6 

08 wo 10.00-11.30 Tablet: sociale media Zaal 6 

09 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

12 zo  Pasen  

14 di 14.30-16.00 iPad: sociale media Zaal 6 

15 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

15 wo 15.30-18.00 Voorjaarsdiner (zaal open 
 15.00 uur) 

De Oude Tol 

16 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

16 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 

20 ma 14.00- Hobbyclub Zaal 6 

23 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

25 za  Bloemencorso  

27 ma 14.30-16.30 Filmmiddag Zaal 5+6 

28 di 14.30-16.30 Leesclub Zaal 6 

29 wo  KBO-PCOB nr.5 + Nieuwsbrief  

29 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
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Agenda afd. Voorhout 
April 2020 
7 di 14.00  

 
Klaverjassen en sjoelen 
 

De Verdieping 

14 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

21 
 

di 9.30 -14.00 Tekenen en schilderen 
Klaverjassen en sjoelen 

De Verdieping 

28 di 9.30 -14.00 Tekenen en schilderen 
Klaverjassen en sjoelen 

De Verdieping 

 

 
 

Agenda afd. Warmond 
April 2020 
     

   Niet bekend  

     

     

Opzetten van een belcirkel 

In deze verschrikkelijk Corona tijd willen we 
toch naar elkaar om blijven kijken. Hierbij 
denken we aan het opzetten van een 
belcirkel. In de nieuwsbrief van KBO-PCOB 
van afgelopen vrijdag 20 maart jl. heeft een 
uitgebreid artikel gestaan over dit 
onderwerp.  
Wilt u met ons mee denken en mee doen 
aan een belcirkel, neem dan contact op met het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 06 
18184053 (ma t/m vr van 11.00 tot 13.00) of per email 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com.  

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com
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Regiotaxi 
De Regiotaxi rijdt momenteel nog gewoon door voor wie 
vervoer nodig heeft. Wel zijn de volumes drastisch 
afgenomen. U moet dan denken aan meer dan een 
halvering van het aantal ritten. Wat de gevolgen van de 
ontstane situatie  voor het vervoer zijn, wordt van dag tot 
dag bekeken; updates worden geplaatst op www.rthr.nl 
en hollandrijnland.nl/regiotaxi. 
 
Directe gevolgen momenteel in de taxi zijn: 
 Wij vragen u om geen handen te schudden met de 

chauffeurs. 
 Betalen geschied bij grote voorkeur met PIN! Kan 

iemand alleen contant betalen, dan vragen wij het geld 
voor de chauffeur neer  
te leggen en handcontact te vermijden. 

 Tenzij strikt noodzakelijk bied de chauffeur geen arm 
aan de reiziger. De voorgeschreven afstand tussen 
personen van 1,5 meter wordt zoveel als mogelijk in 
acht genomen. 

 De vervoerspas wordt momenteel niet gebruikt om 
handcontact te vermijden; ritten worden geregistreerd 
met de terminal in het voertuig, 

 Om contacten te vermijden worden reizigers zoveel 
mogelijk solo en met bussen vervoerd. 

  
Met bovenstaande maatregelen wil de vervoerder zoveel 
mogelijk bijdragen aan het voorkomen van de 
verspreiding van het virus. Als hier andere of 

http://www.rthr.nl/
http://hollandrijnland.nl/regiotaxi
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verdergaande maatregelen voor nodig zijn nemen we die. 
Wij informeren u hier dan weer over.  
 
Daarnaast gelden uiteraard de algemene preventieve 
maatregelen om griep en verkoudheid te voorkomen. Zie 
hiervoor p. 5. 
 

Vertrouwen misbruikt!  
Onlangs kwamen wij het volgende verhaal te horen over 
een vrouw die door een ongeval een periode in het 
ziekenhuis had gelegen en daarna moest revalideren. Zij 
had geen kinderen en haar zus en broer woonden niet in 
haar directe omgeving. Haar stiefzoon hielp al enige tijd 

met kleine financiële 
zaken. Toen hij 
aanbood om de 
rekeningen voor haar 
te betalen, heeft zij dit 
met beide handen 
aangegrepen. Hij kreeg 
de sleutel van de 
woning zodat hij de 

post in de gaten kon houden en haar bankpasje met de 
daarbij behorende pincode. Zij vertrouwde haar stiefzoon 
blindelings, maar hij heeft een relatie met een vrouw 
waaraan ze weleens twijfelde. Zij heeft een gat in haar 
hand en leeft min of meer op de zak van haar stiefzoon. 
Regelmatig deed haar stiefzoon verslag van de betalingen 
die hij voor zijn moeder had gedaan. 
Na maanden kon zij weer zelfstandig thuis wonen. Alle 
papieren waren keurig opgeruimd, keurig in handige 
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bakjes op het bureau met daarin de betaalde rekeningen 
en een apart bakje met rekeningen die nog betaald 
moesten worden. Bankoverzichten kreeg zij allang niet 
meer thuisgestuurd, daar alles via internetbankieren ging.  
Op een gegeven moment werd ze benaderd met de vraag 
of zij de bijdrage voor een verjaardagscadeau al had 
ontvangen. Zij zou hiervoor de aankoop van een cadeau 
voor een familielid verzorgen. Ze ging direct achter de 
computer zitten om haar af- en bijschrijvingen bij de bank 
na te zien. Echter daar kwam ze een betaling tegen van 
een modezaak. Heel vreemd. Ze lag toen in het ziekenhuis 
en dus had niets aangekocht. Wat was hier aan de hand? 
Al scrollende kwam ze nog een aantal bedragen tegen die 
ze niet kon thuisbrengen. Direct heeft zij al haar 
wachtwoorden en pincodes gewijzigd. Maar hoe moet zij 
hiermee omgaan. Haar stiefzoon hiermee confronteren? 
Zit zijn vriendin erachter? Moet de politie erbij gehaald 
worden? 
Dit verhaal laat nog maar eens zien dat het belangrijk is 
uw financiële zaken goed te regelen voor het geval u om 
de een of andere reden een periode dit niet kan 
verzorgen. Heeft u hierover vragen neem dan contact op 
met een van onze ouderenadviseurs. 
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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 

                           . 0252-212313 

 

Els de Haas                        O           email: emdehaas@ziggo.nl 

                                           tel. 071-3011618 

 

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 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
mailto:mbergm@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer_53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@planet.nl
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:everthegnauerkbo@gmail.com
mailto:ottoknottnerus@cs.com
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
mailto:dickvoerman@icloud.com
mailto:joke.d.vos@icloud.com
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Leden activiteitencommissie Voorhout 

Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 

Voorhout, tel: 0252-214570 

Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  

Voorhout, tel: 0252-214827 

Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP 

Voorhout, tel: 0252-214972 

Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 

Tel: 0252-213715 

Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 

2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 

Bankrelatie: NL 65 RABO 0366063499 

Ten name van:  KBO Teylingen afd. Voorhout 

E-mail: www.kboteylingen.nl 

Drukwerk: Piet van Werkhoven   
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In verband met de coronavirus zijn alle 
activiteiten tot nader datum afgelast. 

Dat houdt in dat we ook de bingo met 
stamppot hebben verzet. 

Wij willen dit nu 2 juni doen, in overleg met Ab van 

Kesteren. 

Het wordt dan een bingo met een 
zomerbuffet. 
De leden die zich hebben ingeschreven en betaald 
worden op die datum verwacht. 
Kunt u die datum niet en u heeft betaald, dan krijgt u 
uw geld terug. Er is tegen die tijd gelegenheid om 
alsnog in te schrijven 
 
Ook vermeldde Ab van Kesteren dat hij bij ouderen 
maaltijden wil bezorgen. Als u interesse heeft is het 
telefoon nummer 0252-214075 
 
2 juni is tevens de laatste dinsdag van de 
activiteiten, wel blijven we tijdens de zomer sjoelen 
en kaarten. 
Omdat wij zelf ook niet weten hoe lang dit gaat 
duren hebben wij de dagtocht moeten annuleren, 
Wie weet kunnen we nog iets in het najaar 
organiseren. 
 
Wilt u eens een kort gesprekje met één van de 
leden van de activiteiten commissie, schroom niet 
en bel gerust. 
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Wij staan hier erg voor open, ook proberen wij zelf 
contact op te nemen met leden waarvan wij denken 
dat zij dit op prijs zullen stellen. 
Wees voorzichtig in deze, voor iedereen, moeilijke 
periode.  Wij hopen dat wij elkaar weer snel en 
gezond mogen ontmoeten. 
 
Uw Activiteiten Commissie 
 

Klaverjasmiddag met de bokken. 
 
Afgelopen maandag 24 februari was het 
klaverjassen met de Bokken in De Verdieping. Er 
was een grote opkomst. Een zeer geslaagde 
middag onder het genot van een kopje koffie en wat 
lekkers en tussendoor een drankje waarbij het 
hartige hapje niet werd vergeten. 
Er waren leuke prijzen o.a. bonnen van slagerij 
Voordouw en van Limburgia, Bokkenbroeders, 
benzine bonnen van garage Schoonoord en 
narcissen van Cock van Steijn. 
Het was een lange middag, maar iedereen ging zeer 
tevreden naar huis. 
Bokken bedankt voor deze geslaagde middag. 
 
Trees van den Berg, activiteitencommissie. 
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Lieve mensen, dit gedicht wil ik jullie niet onthouden. 
Ik werd hier vrolijk van. Enige humor in deze 
moeilijke periode is meer dan welkom. 

Toiletpapier 

Ik kan niet zonder je 

heb je nodig mijn hele leven. 

Ik heb je erg hard nodig 

al blijf je hier maar even. 

 

Ik kwam je tegen in de winkel 

je stond midden in het middenpad. 

Je staarde me aan, en ik nam je mee 

naar huis, ik heb nog nooit zo’n lol gehad. 

 

Nu ben je hier bij mij 

ja eindelijk ben je hier. 

Jammer genoeg moet je nu weer gaan, 

tot ziens, toiletpapier! 

 
Groetjes Trees 
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