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VOORWOORD          
 
Beste leden, 
We zijn alweer een aardig stukje op weg naar de 
zomertijd. Wat heerlijk dat de dagen lengen. Iedere 
dag een stapje vooruit. De vier jaargetijden doen 
ons telkens verbazen, want geen enkel jaar zijn ze 
hetzelfde. 
 
Op woensdag 18 mei werd de jaarvergadering van 
de Seniorenvereniging Teylingen gehouden in ’t Onderdak in 
Sassenheim. De laatste keer dat er een fysieke ledenvergadering werd 
gehouden, was alweer 2 jaar geleden. Zie voor een samenvatting pag.6. 
 
De gezamenlijke vakantiereis naar hotel Gaasterland is voorbij. Wat 
hebben ze genoten van het programma, maar vooral van “met elkaar op 
vakantie zijn”. Iedere dag stonden ze op met een heerlijk gevoel “het is 
vandaag weer een vakantiedag”. Dank aan de geweldige begeleiding 
van Annelies Veltman en chauffeur Marcel. 
Het smaakt naar meer …… 
 
De vaste activiteiten van de vereniging staan nu op een laag pitje maar 
zoals u in het boekje zomeractiviteiten heeft kunnen lezen heeft de 
commissie gezamenlijke activiteiten niet stil gezeten. Al veel leden 
hebben zich voor een of meer activiteiten ingeschreven. Enkele 
activiteiten zijn al volgeboekt. Inschrijven voor een paar zomer-
activiteiten kan nog altijd, namelijk: historische wandeling in Noordwijk, 
Jeu de boules competitie, Vaartocht naar Amsterdam en de barbecue. U 
kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier in de vorige nieuwsbrief of 
op de website. Bellen naar het secretariaat mag ook om te horen of er 
nog plaats is voor een bepaalde activiteit. 
 
Netty Havenaar 
secretaris 
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Algemene Ledenvergadering 
Op 18 mei 2022 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij 36 
personen aanwezig waren.  
Bericht van verhindering ontvangen van 8 leden. 
Hans Wilson, algemeen bestuurslid van afd. Sassenheim, heet alle 
aanwezigen van harte welkom. Evert Hegnauer, de penningmeester zou 
deze keer de dagvoorzitter zijn. Hij is afwezig in verband met overlijden 
van zijn moeder. Verder zijn namens het bestuur aanwezig de secretaris 
en vervangt de coördinator activiteitencommissie Warmond het 
bestuurslid Corri van Wetten die op vakantie is. 
Er zijn in 2021 62 leden overleden. Er wordt vervolgens een moment stil 
gestaan om de overleden leden te herdenken. 
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en er zijn geen verdere 
mededelingen. 
Er is van een lid bezwaar ontvangen op de attentie die met Pasen en 
Kerstmis bij alle bezorgadressen is bezorgd. Zij is van mening dat elk lid 
een attentie had moeten ontvangen omdat elk lid contributie betaalt. 
Hierop wordt geantwoord dat het bestuur deze keuze heeft gemaakt, ook 
landelijk is het gebruikelijk één attentie per bezorgadres.  
Secretarieel jaarverslag. De secretaris meldt dat het afgelopen jaar 

geen gemakkelijk jaar is geweest enerzijds door het onverwachte 
aftreden van bestuursleden en de coronacrisis waardoor activiteiten 
moesten worden geannuleerd. Tot twee keer toe moest de jaarlijkse ALV 
worden geannuleerd. Omdat het een juridische eis is jaarlijks een ALV te 
houden kon door wettelijke aanpassing twee schriftelijke ALV’s worden 
georganiseerd. De agenda met stembiljet verscheen in de nieuwsbrief 
waarbij aangegeven werd dat de vergaderstukken op de website 
stonden maar ook op papier bij het secretariaat opvraagbaar waren. 
Alle stemmers waren akkoord met de op het stembiljet vermelde vijf 
agendapunten. Bij beiden jaarstukken heeft 1 lid aangegeven met de 
balans niet akkoord te gaan. Daar de meerderheid de jaarstukken had 
goedgekeurd kon het bestuur decharge verleend worden.  
In maart werden er versoepelingen aangekondigd en konden beperkt 
activiteiten plaatsvinden waaronder de vakantieweek van afd. Voorhout 
naar Millingen en de gezamenlijke vakantieweek van de drie afdelingen 
naar Valkenburg. Vanaf september werden de activiteiten weer opgestart 
onder de verplichte coronamaatregelen. Echter de besmettingen liepen 
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weer op waardoor op 13 oktober alle activiteiten moesten worden 
geannuleerd.  
Vervolgens wordt het secretarieel jaarverslag 2021 per pagina op 
hoofdpunten door de secretaris, doorgelopen. Chris geeft een toelichting 
op de activiteiten van afd. Warmond.   
De vraag wordt gesteld hoe vaak bij belangenbehartiging gebruik van de 
ouderenadviseurs en belastinginvullers wordt gemaakt. Dat is rond 250 
belastingformulieren. Verder wordt door een paar ouderenadviseurs die 
ook belastinginvullers zijn een aantal ondersteuningsvragen 
afgehandeld.  
Toegezegd wordt in de volgende ALV met meer cijfers hierover te komen. 
Op 1 januari 2021 telde het totale ledenbestand 1919 leden. Op 31 
december 2021 1813 leden. Er zijn 62 leden overleden, 88 leden zijn 
verhuisd of hebben opgezegd. Aantal nieuwe leden 44. Er is een 
vermindering van het aantal leden daarom zal dit jaar worden gewerkt 
aan de werving van nieuwe leden. Het secretarieel jaarverslag 2021 
wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
Financieel jaarverslag 2021. Door afwezigheid van de penningmeester 
kan onvoldoende uitleg worden gegeven. Eventuele vragen worden 
meegenomen naar de penningmeester. De balans laat zien dat alle 
afdelingen in de plus zijn geëindigd en dat er voldoende reserves zijn om 
onverwachte zaken/activiteiten te organiseren. Reactie van de leden is 
dat er opvallend grote reserves zijn. 
Op de vraag waarom het  financiële systeem van de vereniging is 
opgebouwd uit Teylingen Algemeen, Sassenheim, Voorhout en 
Warmond wordt geantwoord dat bij de fusie hiervoor is gekozen. Elke 
afdeling werkt voor wat betreft de activiteiten volkomen autonoom 
hetgeen inhoudt dat de afdeling de inkomsten minus de afdracht aan de 
Unie KBO/KBO ZH zelf kunnen inzetten voor hun activiteiten. Dat 
betekent ook dat de opgebouwde reserves bij de afdelingen blijven. De 
subsidies zijn voor het algemeen belang van de vereniging en daaruit 
worden betaald de bestuurskosten, de belangenbehartiging en de 
gezamenlijke activiteiten. Deze financiële invulling was ook het advies 
van Arno van Kempen, destijds wethouder Sociale zaken van de 
gemeente Teylingen, omdat hij van mening was dat elke kern zijn eigen 
identiteit en financiële reserves moest behouden. 
In 2019 is de kascontrolecommissie benoemd voor de controle boekjaar 
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2020 en dus dit jaar aftredend Gerard van der Horst (Sassenheim), 
Jeanette Borst (Voorhout) en Gerben Dijkstra (Warmond). Doordat in 
2020 en 2021 geen fysieke ALV is gehouden is geen nieuwe commissie 
benoemd en moet er teruggevallen worden op de kascommissie 2019 
voor de controle boekjaar 2021. De kascommissie heeft de jaarstukken 
2021 echter niet kunnen controleren. Wel heeft Gerben Dijkstra de 
financiële stukken bekeken en meldde geen  onregelmatigheden te 
hebben geconstateerd.  
Er wordt een nieuwe kascommissie gekozen voor het boekjaar 2022 met 
de opdracht ook te kijken naar de cijfers 2020  en 2021 zodat aan het 
bestuur over 2020 en 2021 decharge over het gevoerde financiële beleid 
kan worden verleend. De kascontrolecommissie 2022 wordt gevormd 
door Gerben Dijkstra (Warmond), Jeanette Borst (Voorhout) en Gerard 
van der Horst (Sassenheim). 
Binnen diverse KBO-afdelingen is er onvrede over de hoogte van 
financiële afdracht aan de Unie KBO en KBO Zuid-Holland. Deze staat 
in geen verhouding tot de diensten die de Unie KBO/KBO Zuid-Holland 
aan de afdelingen levert. Van de contributie €25 blijft na afdracht slechts 
€7,56 per lid over voor onze vereniging. Afdelingen Hillegom en Lisse 
hebben KBO Zuid-Holland een brief gestuurd m.b.t. hun onvrede. 
Afgesproken dat onze vereniging ook een brief zal sturen. In afwachting 
van deze discussie binnen de Regio Duin & Bollenstreek wordt nu geen 
contributievoorstel gedaan. Mocht blijken dat het landelijk niveau een 
kostenverhoging doorberekent dan zou een kleine verhoging van de 
contributie 2023 overwogen kunnen worden. Er wordt opgemerkt dat dit 
niet nodig is gezien de reserves bij alle drie de afdelingen. 
Tot slot wordt gewezen op het belang van automatische incasso van de 
contributie. Het komt voor dat tot drie keer toe een herinnering gezonden 
moet worden: dit kost tijd en extra geld. 
Jan van Bakel, bestuurslid belangenbehartiging, Dick Voerman, 
voorzitter, en het algemeen bestuurslid Wim van Kampen hebben zich 
teruggetrokken. Reden: inhoudelijk verschil in de uitvoering van de  
belangenbehartiging. Ondanks diverse pogingen hebben zich voor de 
vacature voorzitter nog geen kandidaten gemeld. De functie van 
bestuurslid belangenbehartiging is komen te vervallen en opgenomen in 
de functie van een toekomstige voorzitter. De plaats van het algemeen 
bestuurslid van afd. Voorhout worden ingenomen Han van der Geer. 
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Het huishoudelijk reglement (HR) wordt paginagewijs op hoofdpunten 
doorgelopen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld en als goedgekeurd 
aangenomen door de leden. 
In de rondvraag wordt  om een concrete toelichting gevraagd waar het 
verschil in de uitvoering van de belangenbehartiging precies ligt en 
waarom deze bestuursleden per direct zijn afgereden. Waarom heeft het 
bestuur niet de ALV geraadpleegd daar die het hoogste bevoegd orgaan 
is van de vereniging. In reactie wordt geantwoord dat de reden van 
terugtrekking kwam door een andere visie over de uitvoering van de 
belangenbehartiging waardoor het bestuur niet tot een verdeling van 
deze taken over de afdelingen kwam. De overige bestuursleden stonden 
voor een voldongen feit. De voorzitter had niet van de een op andere 
dag mogen opstappen. Dit had hij de overige bestuursleden niet mogen 
aandoen maar ook de leden niet. In het HR is nu voor de bestuursleden 
opgenomen wat de termijn van aftreden van bestuursleden is. 
Vervolgens wordt uiteengezet dat de vereniging aangesloten is bij de 
landelijke organisatie waarvan een van de vijf speerpunten is 
belangenbehartiging hetgeen ook een speerpunt is van alle aangesloten 
afdelingen is. In het HR is dit uitvoerig beschreven. De vereniging wil met 
de gemeente Teylingen meepraten en dat de Unie KBO op landelijk 
niveau meepraat daarvoor heeft men input nodig van de afdelingen. Dit 
houdt in dat je de vergaderingen op gemeentelijk, regionaal- en 
provinciaal niveau moet bijwonen. Op grond van de vragen zal worden 
bekeken of het bestuur de belangenbehartiging nog eens uitgebreid zal 
beschrijven in een van onze nieuwsbrieven.  
Omdat het bereiken van de jonge senioren bij alle KBO-afdelingen speelt 
is op landelijk niveau een plan in ontwikkeling om jonge senioren te 
bewegen lid te worden. Verwacht wordt dat we in het najaar 
geïnformeerd worden over dit wervingsplan.  
Na een korte pauze waarin drankjes en snacks werden gepresenteerd 
werd de middag voortgezet met de vertoning van de film “Happy 
Together “ van André Rieu. 
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AANVRAGEN EENMALIGE ENERGIETOESLAG: HOE MOET DAT? 
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een 
eenmalige energievergoeding van € 800,--. Voorwaarde is dat het 
inkomen niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm( excl. 
vakantietoeslag). Dit is voor een gezin/echtpaar jonger dan de 
pensioengerechtigde leeftijd netto € 1.777,92 per maand. Voor een 
alleenstaande of een alleenstaande ouder is dit €1.244,54 netto per 
maand. Voor mensen die de pensioen-gerechtigde leeftijd hebben of 
ouder zijn gelden de volgende bedragen: 
Gezin/echtpaar beiden ouder of een van beiden ouder dan de pensioen-
gerechtigde leeftijd €1.872,49 netto per maand. Voor een alleenstaande 
of een alleenstaande ouder is dit €1.382,89 netto per maand. 
Verdere voorwaarden zijn: 
Je bent inwoner van onze gemeente en hebt een geldig identiteitsbewijs 
of verblijfsvergunning en hebt de verplichting alle gegevens die gevraagd 
worden te overleggen. Het eigen vermogen telt niet mee in de 
beoordeling van de aanvraag. Verder heeft de energietoeslag geen 
invloed op de hoogte van andere toeslagen. 
U kunt een aanvraag doen via Loket Wegwijs. Als u hierbij hulp nodig 
heeft kunt u onze ouderenadviseurs/ belasting-adviseurs om hulp 
vragen. Zie hiervoor de namen pag.19. 
 
PAS DE PENSIOENWET AAN 
De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en 
NOOM) is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de 
nieuwe pensioenwet. Het wetsvoorstel is voor ons onacceptabel. Er 
zitten nog te veel losse eindjes aan.  
We maken ons in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de 
komende overgangsjaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel (naar 
verwachting in 2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie eist de 
Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de 
komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in 
kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat 
zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze 
manier kan in elk geval een deel van de opgelopen achterstand worden 
ingelopen. Want stap je straks met een slecht pensioen in het nieuwe 
stelsel, dan blijft het een slecht pensioen. 
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Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro 
eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deel-
nemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet 
duidelijk over en dat stelt ons allerminst gerust. 
Als derde punt eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer zeggen-
schap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe 
stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet méér 
dan een papieren zeggenschap. 
Meer informatie over onze actie en de standpunten vindt u op 
www.pasdepensioenwetaan.nl. 
 
HULP BIJ AANVRAGEN VAN INKOMENSREGELINGEN 

Gemeenten moeten ouderen actiever benaderen met informatie over de 
beschikbare inkomensvoorzieningen, zegt de Nationale ombudsman. 
Sommige ouderen maken geen gebruik van de 
inkomensondersteunende regelingen waar ze recht op hebben. Veel 
instanties gaan ervan uit dat een oudere die recht heeft op een 
inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar dat is voor veel ouderen veel 
te veel gevraagd. Regelingen zijn bijvoorbeeld niet bekend of te 
ingewikkeld om aan te vragen.  
Als lid van Seniorenvereniging Teylingen kunt u bij het aanvragen van 
inkomensregelingen gebruik maken van de hulp van onze ouderen-
adviseurs/belastingadviseurs (zie hiervoor pag. 19). Zij kunnen u helpen 
bij belastingaangifte en aanvragen van bijvoorbeeld huur- en 
zorgtoeslag. 
 
Welke regelingen zijn er?  

Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein 
aanvullend pensioen hebben, kunnen aanspraak maken op allerlei 
regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO), huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke 
voorzieningen zijn de ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de 
belastingaangifte, kwijtschelding van lokale belastingen, een kortingspas 
van de gemeente, een gemeentelijke zorgverzekering en de 
energietoeslag.  
 

 

http://www.pasdepensioenwetaan.nl/
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VANAF 1 JULI ROOKMELDERS IN HUIS VERPLICHT 

Heb je ze al hangen, de rookmelders? Als je in een huurhuis woont, moet 
de huisbaas ervoor zorgen. Heb je een eigen huis, dan is het je eigen 
verantwoordelijkheid. Op elke woonverdieping moet er een hangen. In 
een flat ben je in de meeste gevallen met één exemplaar klaar, in 
eengezinshuizen heb je er meer nodig. Er wordt aangeraden om 
rookmelders te kopen met een batterij die 10 jaar meegaat, dan heb je 
er voorlopig geen omkijken naar. 

MUSEUM PLUS BUS 
Met een volle bus zijn de deelnemers van Seniorenvereniging Teylingen 
op woensdag 11 mei vanuit de kernen vertrokken naar het Zeeuws 
Museum in Middelburg. De Museum Plus Bus brengt senioren, die niet 
meer zelfstandig naar een museum kunnen, gratis een dagje naar een 
van de dertien musea. 
In de bus werd men verwelkomd door een gastheer, die een korte uitleg 
gaf over het dagprogramma. Bij aankomst was er tijd voor een kopje 
koffie. In het museum werd uitleg gegeven over de gigantische 
weefgetouwen met daarbij een demonstratie; de andere groep ging met 
een gids naar het Historisch Museum, waar heel veel verteld werd over 
het bewegingsapparaat van mens en dier. 
Na een heerlijke lunch wisselden de groepen van activiteit. Hierna had 
iedereen nog de gelegenheid om een half uurtje rustig rond te kijken, 
waarna de bus om 16.00 uur weer huiswaarts ging. 
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Rijbewijskeuring voor senioren 75+ voor rijbewijs B/E. 

Regelmatig krijgt het secretariaat de vraag hoe/waar en tegen welke prijs 
een rijbewijskeuring kan worden aangevraagd. Op onze website staan 
de regels beschreven welke zaken u moet regelen en hoe u een afspraak 
kan maken voor de medische keuring. 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/ledenservice/rijbewijskeuring. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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  Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R) 

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

tel: 0252-864572 

coördinator     belastinginvullers 

Martin  Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 

tel:   0252- 214942 

Henk  Brouwer O + B+ 
M 

email: henkbrouwer_53@hotmail.com 

tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O + B+ 
M +R 

email: h.cloosterman@kpnmail.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 + T email: penningmeester@senioren 

verenigingteylingen.nl 

tel: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus B email: otto@knottnerus.net 

tel: 071-3010635 

Henny   Langenberg O email: ghlangenberg@ziggo.nl 

coördinator     ouderenadviseurs 

tel: 071-3010895 

Dick Voerman     I email: dickvoerman@hetnet.nl)  

tel: 06-4808 5888 

Hans Wilson I Email: hanswilson@seniorenvereniging 

teylingen.nl 

coördinator iPad- en tabletcoaches  

tel: 0252-348458 

   

   
 
 

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:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
mailto:dickvoerman@hetnet.nl)/
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Seniorenvereniging Teylingen 

 
Zomeractiviteiten van de  

Gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 

 
Juli 2022 

11 ma 10.00 Historische wandeling Noordwijk 

12 di 09.30 Competitie Jeu de Boules in Warmond 

14 do 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 
consumptie (vanuit Warmond) 

15 vr 10.15 Rondvaart naar Amsterdam (inschepen 
bij de haven in Warmond) 

28 do 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 
consumptie(vanuit Voorhout) 

Augustus 2022 

01 ma 09.30 Competitie Jeu de Boules in Voorhout 

04 do 10.00 Bosmobiel door het Amsterdamse bos 

10 wo 08.30 Stadswandeling Dordrecht (verzamelen 
bij het station Sassenheim) 

16 di 12.30 Vaartocht Zwanburgerpolder 
(verzamelen in Park Groot Leerust), 
Ketelaarstraat te Warmond 

17 wo 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 
consumptie (vanuit Sassenheim) 

19 vr 09.30 Competitie Jeu de Boules in 
Sassenheim 

23 di 17.00 Barbecue Bowling- en Partycentrum De 
Tol 
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Agenda Voorhout 
 

Juli 2022 

05 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

12 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

19 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

26 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

Augustus 2022 

     

02 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

09 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

13 za 13.00 uur  Vertrek vakantiegangers 

naar Ootmarsum 

Kerkplein 

16 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

20 za ± 12.00 uur Terugkeer 

vakantiegangers 

Kerkplein 

23 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

30 di 14.00 uur Opening nieuwe seizoen 

met grote bingo 

De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 
Juli 2022 

07 do 10.00 uur Fietsen  Basisschool 

21 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 

Augustus 2022 

18 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 
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Leden activiteitencommissie Voorhout 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, tel: 
0252-283713 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP Voorhout, tel: 0252-
214972 
Mevr. Willy van der Meer, Schoonoord 25, 2215 EA, 
Voorhout, tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
Dhr. Han van der Geer, Jacoba van Beierenweg 14 
2215 LB Voorhout, tel: 0252-703796 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       
 

 

  
 
 
 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Op de voorpagina ziet u een schilderij gemaakt door Kees van den 
Berg. Het is een schilderij van de molen De Hoop Doet Leven die langs 
de Leidsevaart staat. 

Hoop Doet Leven is een poldermolen in Voorhout. Oorspronkelijk 

stond deze grondzeiler in Rijnsburg, waar hij werd gebouwd ten 

behoeve van de bemaling van de polder Kamphuizen. De molen heeft 

een ijzeren scheprad buiten de molen, dat half is overkapt. 

Door uitbreiding van de bloemenveiling Flora was er voor de molen 

geen ruimte meer. In 1999 is de molen dan ook verplaatst naar de polder 

Elsgeest, waar hij op 11 november 2000 in bedrijf werd gesteld. De 

molen bemaalt nu op vrijwillige basis de polder Elsgeest. Opmerkelijk 

detail: Hoop Doet Leven werd 

op het moment dat de molen 

een halve meter boven de 

grond hing eigendom van de 

Rijnlandse Molenstichting. De 

molen was toen geen onroerend 

goed meer en viel daarmee 

onder een gunstiger 

belastingtarief. 

De molen heeft de status 

rijksmonument. Hoop Doet 

Leven is meestal op zaterdagen 

tussen 12:00 en 15:00 te 

bezoeken. 

Bron: WikiPedia   
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poldermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondzeiler
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnsburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_Kamphuizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/FloraHolland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_Elsgeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_Elsgeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlandse_Molenstichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
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Rituelen en/of gewoontes in de sport 
 

Ik mag graag naar een potje tennis kijken op 
TV, tenminste als er twee gelijkwaardige spelers bezig zijn. Zo zag ik de 
halve finale tussen Rafael Nadal en Alexander Sverev op Roland Garros. 
Een boeiende partij die helaas bij de stand 7-6, 6-6 moest worden 
gestaakt omdat Sverev zich blesseerde toen hij probeerde een  
geplaatste bal in de uiterste rechterhoek te  retourneren. De opgelopen 
blessure was zo ernstig dat doorspelen niet meer mogelijk was. 
Verschrikkelijk voor Sverev en óók voor 
het publiek een fikse tegenvaller. 
Het was fantastisch tennis maar….. die 
rituelen van Nadal. Ergerlijk ! Als Nadal 
gaat serveren gaat daar het volgende 
aan vooraf: “Racket tegen linker 
schoen, racket tegen rechter schoen, 
racket tegen linker schoen, tikje linker 
schouder, tikje rechter schouder, friemelen  linker oor, friemelen rechter 
oor, friemelen  neus en dan de  arm tegen het  voorhoofd, 14 maal de 
bal stuiteren en dan eindelijk .…. loeihard serveren, gevolgd door een 
kreet van de lijnrechter “OUT”, maar dan op z’n frans”. Alles voor niets 
geweest dus hij begint opnieuw aan zijn ritueel en dat allemaal in de 
toegestane tijd van 25 seconden. En dan nog dat gekreun van de spelers 
(de dames kunnen er ook wat van hoor) alsof hen iets vreselijks is 
overkomen. Maar niemand vraagt zich af hoe die tennisballen zich 
moeten voelen als zij klap na klap te verwerken krijgen. 
 
In de voetballerij komen ook rituelen of gewoontes voor om niets aan het 
toeval over te laten. De wereldvoetballer Christiano Ronaldo wacht elke 
wedstrijd tot alle spelers het veld op zijn gelopen. Dan komt hij en raakt 
met zijn rechter voet als eerste het gras. Eenmaal in het veld zet hij een 
paar snelle stapjes en springt dan omhoog. Kijkt u maar eens als hij een 
interland met Portugal gaat spelen. 
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Van “onze eigen” Dirk Kuyt herinner ik mij een verhaal over een 
gewoonte in de tijd toen hij bij Feyenoord speelde. Er was een periode 
dat hij niet tot scoren kwam  en zijn vaste slager meende te weten hoe 
dat kwam. Dirk at geen biefstuk meer, dus gaf hij hem de tip daar weer 
mee te beginnen. Het bleek een waardevol advies want Dirk wist vanaf 
dat moment de touwen weer te vinden. Hij verhoogde de consumptie van 
één biefstukje in rap tempo naar meer. Mocht u Dirk eens ontmoeten 
vraag hem dan of dit op waarheid berust. 
 
Ik vroeg mij af of er in het klaverjassen ook rituelen of gewoontes 
bestaan. Ik heb daar een klein onderzoekje op losgelaten. Waarom ook 
niet. Er worden zoveel nutteloze onderzoeken gedaan met dit verschil 
dat aan mijn onderzoek geen prijskaartje hangt. Het was een kwestie 
van opletten en luisteren tijdens het klaverjassen. Hier volgen wat 
opmerkingen: 
“Heb jij wat aan je 
geefklieren”; “Dat 
wordt weer een 
natte”; “Ik pas, 
terwijl er 3 kaarten 
zijn uitgedeeld”; “Je 
moet gaan hè”; “Een 
speler twijfelt enorm 
en  zegt “ik probeer 
het” en speelt 
vervolgens troef 
boer, troef negen en 
troef aas uit”; “Maar 
ik had er niets bij”.  
Conclusie 
onderzoek: Het zijn geen rituelen of gewoontes, het zijn 
afleidingsmanoeuvres.  
 

Karel Selier 
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Hallo allemaal 
Daar zijn we weer. De maand juni is al weer aan zijn eind. 
Wat was het gezellig hé met de lunch in Welgelegen afgelopen 
donderdag 9 juni. 
Als je net binnen komt dan hoor je een gekakel maar even later doe je 
net zo hard mee. 
Ik weet niet of jullie ‘s avonds nog gekookt hebben ik niet. 
Wij waren nog vol van de lunch dus ik had een makkie die 
donderdagavond. 
De tuin is nu op zijn mooist vind ik al die kleuren van de rozen en de 
vasten plantjes ,vrouwenmantel, Primula, slaapmutsje, lavendel en 
rudbeckia.  Dat is een zonnebloem in het klein maar doet het niet goed 
in de vaas. 
De hortensia’s staan op springen dus daar kan ik de komende 
maanden van genieten 
Wel is het droog en ik heb de pomp al twee keer aangezet en laat hem 
dan uren aanstaan zodat het lekker vochtig wordt. 
Ik moet nog wel een boom knippen in een bolvorm voor de langste dag 
want ze hebben mij verteld dat dan 
de boom genoeg tijd heeft om te herstellen voor de winter. 
Ik heb twee van die coniferen maar deze is niet zo hoog die kan ik wel 
met een trap redden. 
Die andere boom is hoger en dan moet Hein de trap vast houden als ik 
op het hoogste punt ben. 
Geeft wel een kik als het weer gelukt is. 
We hebben ook weer fietstochtjes gemaakt, dat is zo fijn . 
Fietsen in de auto en een provincie uitkiezen liefst de Utrechtse 
Heuvelrug of de Veluwe. 
Zo kom je steeds in een andere omgeving. 
Hebben jullie ook zo’n last van slakken? Hein zegt dat ik ze kweek 
(grapjas). 
Sta ‘s morgens vroeg met plastic handschoenen aan slakken te rapen 
en kom soms wel aan 20 slakken. 
Ik had sperziebonen gelegd  en ze waren al 25 cm hoog en opeens zag 
ik ‘s morgens alleen steeltjes staan, balen! 
Van andijvie houden ze zeker niet want daar blijven ze aardig vanaf. 
Andijvie is lekker gekookt of rauw met spekkies.  



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

20 
 

Die biologische slakkenkorrels werken niet zo goed als die van mijn 
vader vroeger. Die was goed maar mag niet meer. 
Als dit boekje uitkomt ben ik net terug van een weekend Simpelveld. 
Ik heb van mijn dochter Anita kaartjes gehad voor de musical Dagboek 
van een Herdershond in Maastricht. 
Daar ga ik heen samen met Judith van de melkboerenclub uit Woerden  
Heerlijk een weekendje in Limburg. Duimen dat het goed wandelweer 
wordt, daar houden we van. 
Wij wensen diegene die met vakantie gaan een fijne tijd en tot gauw.  
Nog een gezegde: juniweer meer droog dan nat, vult met goede wijn 
het vat. 
Groetjes en tot gauw   
 
Willy van der Meer 
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Ootmarsum. 
 

Wij gaan binnenkort op vakantie naar Ootmarsum. 
Wij hebben er heel veel zin in om met deze groep weg te gaan. 
Als u het leuk vindt kunt u ons uit komen zwaaien. 
Wij vertrekken naar Ootmarsum op zaterdag 13 augustus 2022 om 

13.00 uur vanaf het kerkplein van de Bartholomeuskerk. 
We hebben een leuk programma voor deze week met onder andere  
muziekavonden, oudhollandse spelletjes en natuurlijk een Bingo. 
We gaan verschillende uitstapjes doen o.a. de vijvertuinen van Ada 
Hofman en winkelen in Duitsland en museums bezoeken. 
 

 
Misschien iets voor u om volgend jaar ook met ons mee te gaan. Wij 
houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief. 
Wij hopen ook voor de thuisblijvers op een fijne week. 
 
Groetjes Jan Bol en Trees van den Berg. 
En misschien voor u, tot volgend jaar? 
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Spelende mug 

 
De avond doet haar intrede: de tijd 
Is aangebroken om naar bed te gaan 
Ik lig wakker en overpeins de voorbije dag 
En verheug me op de volgende morgen. 
 
Langzaam worden mijn blauwe ogen 
gesloten tot ik zoete dromen zal vangen. 
De laatste schaapjes zijn geteld, een goede 
nachtrust staat nu op het programma, weltrusten. 
 
Geheel onverwacht treed jij tevoorschijn. 
Het zoemend geluid klinkt als muziek in de 
oren, terwijl je lekker rondjes vliegt over mij. 
De Mug zoemt en zoekt naar een stukje blote huid. 
 
 

Samen delen we de nacht tot de ochtend. 
De slaapkamer heeft zijn sporen nagelaten. 
Rood jeukende bultjes vormen een vierletterwoord …. 
Geen liefdesrelatie tussen jou en mij. 
 
 
 
 
 
 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

23 
 

 
 
Kent u dat liedje “Ik wil een beetje, beetje, beetje, beetje meer”?  Ik moest 
er aan denken toen ik een artikel las waarin heel belangrijk nieuws werd 
vermeld. 
Mocht u het gemist hebben dan laat ik u nu even mee genieten. “De 
A.O.W.-ers hebben dit jaar € 5,00 méér vakantiegeld ontvangen dan 
vorig jaar”. Ja ja, u leest het goed. Bent u inmiddels bijgekomen van de 
schok ? Je wordt dan ineens met een probleem opgezadeld. Hoe kan ik 
deze vette bonus van kant maken ?  
Gelukkig kwam de nieuwsbrief van mei en juni met de oplossing.  Daarin 
stond n.l. een uitnodiging in deel te nemen aan een lunch in 
“Welgelegen” en zo’n extraatje scheelt toch een slok op een borrel niet 
waar? En bovendien komt wat mij betreft zo’n uitnodiging in 
"Welgelegen” wel gelegen. 
En zo gebeurde het dat op 9 juni 2022 rond de klok van 12.00 uur 38 
personen hadden moeten aanschuiven. Er was echter iets vreemds aan 
de hand.  We waren nog niet compleet en net op het moment dat we 
dachten dat de laatste deelnemer zich zou melden scheurde een 
scootmobiel voorbij richting het centrum van Voorhout. Wat nu ? Redding 
was nabij want Jan Bol sprong op zijn fiets om het voertuig te achterhalen 
en dat lukte hem bij “Ons genoegen” en dat was niet de afgesproken 
locatie. Gelukkig was het gezelschap nu compleet, 
Laat ik beginnen met de leden van de activiteitencommissie te 
complimenteren met de door hen gemaakte keuze en de medewerkers 
van “Welgelegen” voor de bediening. Nadat een toost was uitgebracht 
op de leden van de ouderenbond kon worden begonnen met de lunch. 
Tomatensoep of uiensoep, het maakte niet uit waarvoor u gekozen had, 
het was in één woord héérlijk en/of geweldig. Een rijk gevulde soepkom, 
zowel qua ingrediënten als inhoud. 
Daarna een boterham met kroket, boterham met ham en een 
doorbakken spiegelei met een plukje rauwkost. Ook deze gang werd met 
volle tevredenheid “naar binnen gewerkt”. Tijdens de lunch heb ik veel 
opgestoken over verhalen van vroeger en waar je ook geboren bent, het 
valt op dat deze verhalen vrijwel overal hetzelfde zijn. Dat kan niet 
worden gezegd van het hedendaagse ontbijt dat door diverse 
tafelgenoten werd besproken. Misschien kunt u wat uitspraken 
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gebruiken: “Ik lust alles”; “ik kook altijd havermout, pannetje op de 
weegschaal, zemelen en bessen erbij, lekker hoor, kun je oud mee 
worden”; “rijstepap met donkerbruine suiker”; biest met beschuit, grote 
brokken beschuit er in, heerlijk”. En dan was er ook nog 
bitterkoekjespudding; rijstepap; bloempap met stroop en tot slot 
“rabarber met rozijnen, bruine suiker en custard en goed roeren”. U 
begrijpt dat dit niets met een ontbijt te maken heeft, net zoals “wij aten 6 
dagen aardappels en zondags soep met brood”.  
Na dit ontbijtgeweld hebben wij genoten van een heerlijke cappuccino 
met bonbons en deze vonden gretig aftrek bij diverse tafelgenoten. 
Samen eten betekent óók dat de tijd vliegt want de klok wees inmiddels 
15.00 uur aan. 
Greta Jansze, 
vroeg terecht 
een applaus 
voor de 
organisatie van 
deze bijzonder  
geslaagde 
middag. 
Tot slot hoorde ik 
nog een 
suggestie van 
Gré 
Warmerdam. 
“Dat moeten wij 
van de winter nog een keer doen, maar dan erwtensoep want die is hier 
ook zo lekker”. Ik schrijf mij meteen in, aldus Gré. Tot een volgende keer. 
 
Karel Selier. 
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Beste leden, dit is de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. De volgende 
nieuwsbrief verschijnt op 23 augustus. Het afgelopen seizoen is er veel 
gebeurd, of juist veel niet gebeurd. We hebben nl. weer een hele poos 
niets kunnen organiseren in verband met corona.  Onze voorzitter is 
afgetreden en we hebben nog steeds geen nieuwe. Het is erg moeilijk 
om voor deze functie iemand te vinden. Voor Voorhout hebben we een 
nieuw activiteitenlid weten te vinden die ook bereid is om ons te 
vertegenwoordigen in het bestuur nadat ik ben gestopt als bestuurslid 
van Seniorenvereniging Teylingen. Sinds 2013 ben ik bestuurslid 
geweest, eerst alleen in Voorhout en later, na de fusie, van 
Seniorenvereniging Teylingen. Ik blijf echter wel actief binnen de 
activiteitencommissie, als redacteur van onze nieuwsbrief en als 
webmaster voor onze website. Bezoek ook eens onze website 
www.seniorenverenigingteylingen.nl   Alle nieuwtjes en de agenda van 
de 3 afdelingen Sassenheim, Voorhout en Warmond kunt u daarop 
bekijken. Voor de nieuwsbrief hebben we naast Willy van der Meer een 
nieuwe stukjesschrijver weten te strikken nl: Karel Selier. Hij schrijft erg 
leuke stukjes en ik hoop dat u ervan zult genieten. We wensen Han van 
der Geer die ons gaat vertegenwoordigen in het bestuur veel succes bij 
onze vereniging. Zoals u al hebt kunnen vernemen gaat het 
klaverjassen en sjoelen deze zomer gewoon door. Veel van onze leden 
zijn tijdens de zomermaanden niet op vakantie en het is dan fijn dat we 
elkaar kunnen ontmoeten in De Verdieping. Verder zijn er natuurlijk de 
zomeractiviteiten in de maanden juli en augustus. Hierover heeft u 
samen met de vorige nieuwsbrief een boekje ontvangen. Nog even 
noteren in uw agenda: de opening van het nieuwe seizoen is op 
dinsdag 30 augustus met een grote bingo. 
 
Wim van Kampen 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van: Seniorenvereniging Teylingen 
afdeling Voorhout en wordt 10 keer per jaar bij de leden bezorgd. 
Redactie:  Activiteitencommissie afdeling Voorhout. 
Drukwerk: Eigen beheer.       
Oplage:     490 stuks 
Bezorging: vrijwilligers  
Redactieadres: Boekhorstlaan 146, Voorhout 
 
Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap €25,-- per persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische betaling betaalt men een opslag van 
€1,50 voor notakosten. 

 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december. De opzegging gaat dan in het nieuwe 
kalenderjaar in. Bij opzegging komt korting op de zorgverzekering 
van Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis te vervallen.  
Wijziging persoonlijke gegevens 
Voor wijzigingen: bellen naar  tel. 06 1818 4053 of mail naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is beschreven in de privacy 
statement van KBO Teylingen  
(zie website http: seniorenverenigingteylingen.nl bij 
informatie/nieuwsberichten). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Computerhulp nodig:  
 
Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp neem contact op 
met de tabletcoaches. 
 
Evert Hegnauer,  (Samsung)  06-42848205 
Hans Wilson  (iPad)   06-19442888 
Bert van den Nouwland (iPad)  0252-864572 
Dick Voerman (iPad)  06-48085888 
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