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VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Afgelopen woensdag, 18 mei,  vond – na 2 jaar – weer 
een fysieke algemene ledenvergadering in de 
Theaterzaal van ’t Onderdak plaats. Op de agenda 
stond het jaarverslag 2021 en het huishoudelijk 
reglement. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u een 
verkorte weergave geven van de vergadering. 
Aansluitend aan de vergadering is de film ‘Happy 
Together’ van André Rieu getoond.  
Op 11 mei zijn  37 senioren op stap geweest met de Museumplusbus  naar 
het Zeeuws Museum in Middelburg. Voor deze dag-tocht moeten we ons 
jaarlijks inschrijven. Deze keer waren we ingeloot voor een busreis naar 
Zeeland met bezoek aan het museum. De gids wist veel te vertellen over 
de geschiedenis van Zeeland van toen en nu. Ook kon men genieten van 
het mooie Zeeuwse landschap. Deze dagtocht is vooral voor mensen die 
anders niet in de mogelijkheid zijn een museum te bezoeken. De 
organisatie en de Bank Giro loterij maakte deze reis mogelijk. Het werd een 
heerlijk verzorgde reis.  
 
Op vrijdag 27 mei 2022, rond 10.00 uur, zwaaien we de deelnemers aan de 
gezamenlijke vakantieweek naar hotel Gaasterland uit. Wij wensen alle 
deelnemers een hele fijne vakantieweek toe. 
 
Zoals bekend hebben we de twee achtereenvolgende jaren geen 
zomeractiviteiten voor u kunnen organiseren. Hopelijk hoort dit tot het 
verleden. De commissie gemeenschappelijke activiteiten heeft dan ook 
een aantal leuke zomeractiviteiten georganiseerd voor degenen die in 
de maand juli/augustus niet op vakantie zijn. Zie hiervoor het boekje 
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zomeractiviteiten welke bij deze nieuwsbrief wordt bezorgd. Wij hopen 
dat er iets van uw gading bij zit.  
 
Netty Havenaar, secretaris 

Seniorencoalitie komt met visiedocument ouderenbeleid 
Van KBO-PCOB 
Senioren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Ze leveren een 
grote bijdrage als vrijwilliger, mantelzorg en kinderopvang. Ook werken 
veel ouderen nog langer door na hun pensioengerechtigde leeftijd. Het is 
daarom ook belangrijk dat we blijven investeren om te zorgen dat mensen 
goed en vitaal ouder kunnen worden en zo actief en betrokken kunnen 
blijven. Om dit te benadrukken heeft KBO-PCOB, als deelnemer aan de 
Senioren-coalitie, een visie opgesteld voor de Tweede Kamer. In de visie 
staan de volgende punten die belangrijk zijn voor een toekomstbestendig 
ouderenbeleid: 

 Minder loketten en meer zorg in de wijk 
 Inzet op digitale technologie 
 Aandacht voor preventie voor ouderen 
 Meer aandacht voor groepen senioren met een lage 

sociaaleconomische status. 
 Meer passende seniorenwoonvormen in leefbare wijken 
 Niet praten over senioren, maar met senioren 

 
Contant betalen moet mogelijk blijven voor senioren 
Van KBO-PCOB 
KBO-PCOB vindt dat contant geld als betaalmiddel algemeen beschikbaar 
moet blijven. Contant geld is voor verschillende groepen mensen de enige 
manier om zelfstandig betalingen te kunnen doen. Daarom heeft KBO-
PCOB met andere organisaties, die betrokken zijn bij het Nederlands 
betalingsverkeer, de handtekening gezet onder een nieuw Convenant 
Contant Geld. Doel van de afspraken is ervoor te zorgen dat contant geld 
goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als steeds meer 
elektronisch betaald wordt. 
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Met het Convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat 
contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt 
over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals het accepteren van 
contant geld door winkels, aantallen geldautomaten, terugvalopties voor 
pinnen wanneer het digitale pinverkeer uitvalt alsmede anti-witwas-
maatregelen. Ook is er een toezegging van de banken om de tarieven voor 
contant geld tot medio volgend jaar niet te verhogen. 
 

Zorgadvies en Bemiddeling van Zorg & Zekerheid 
Moet je naar het ziekenhuis of heb je snel een behandeling nodig?  
Als je verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid staat het team Zorgadvies en 

Bemiddeling voor je klaar. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn: 
dichtbij of digitaal waar het kan en verder weg waar het moet. Ook wijzen 
we jou de weg naar zorg, denken we met je mee en geven we inzicht in de 
(on)mogelijkheden van jouw zorgvraag; persoonlijk, deskundig en duidelijk.  
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Het aantal mensen dat gebruikmaakt van zorgbemiddeling groeit nog 
steeds, ondanks de lockdowns van vorig jaar. “We bespaarden ruim 11.000 
meer wachtdagen dan in 2020”, zeggen de zorgadviseurs van team 
Zorgadvies en Bemiddeling. “Gelukkig konden we, ondanks de afschaling 
van de zorg, toch ruim 600 mensen bemiddelen.  
 

Corona 

Het tweede coronajaar werkte ook het team Zorgadvies en Bemiddeling 
vaak vanuit huis. “We merken steeds weer hoe dicht we bij onze 
verzekerden staan”, vertellen de zorgadviseurs. “In veel opzichten zijn  
we eigenlijk allemaal hetzelfde: ook wij hebben geworsteld met 
coronakilo’s, quarantaine en een wachttijd van een jaar op een nieuwe 
knie. Dat zorgt voor extra verbinding.” 
Die persoonlijke band wordt nog verder versterkt als je samen een traject 
ingaat. “We luisteren, ontzorgen: zetten de (on) mogelijkheden op een rij, 
wat de antwoorden zijn op vragen die een verzekerde heeft. Omdat wij zelf 
aan het bed hebben gestaan en de zorgwereld kennen, kunnen wij net dat 
stapje extra zetten.” 
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Blije mensen 

Dat levert soms mooie verhalen op. Een zieke kraamverzorgende met een 
jaarcontract had met spoed een diagnose nodig. Maar er was door corona 
geen enkel ziekenhuis beschikbaar. “De zorgorganisatie wilde deze 
werknemer graag in vaste dienst nemen, maar had inzicht nodig in de 
snelheid waarmee zij terug aan het werk kon. Zorgprofessionals zijn 
immers schaars. Daarom gingen we in overleg met onze collega’s van 
zorginkoop. En konden we deze kraamverzorgende na lang zoeken 
bemiddelen naar een ZBC in de buurt waar we goede contacten mee 
hebben. Hier werd snel een diagnose gesteld. En het contract is 
veiliggesteld. Een blije verzekerde, een blije zorgorganisatie en blije 
kraamgezinnen.” 
 

In de buurt 
Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de 
zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid, net als in 2020, zich actief inzetten 
om mensen de beste zorg te bieden. De NZa riep alle zorgverzekeraars in 
maart op tot regionale samenwerking met zorgprofessionals. “Goed 
nieuws voor Zorg en Zekerheid, want regionale samenwerking zit al 200 
jaar in onze genen”, zeggen de zorgadviseurs in koor. 
De Nederlandse Zorgautoriteit prijst de zorgadviseurs van Zorg en 
Zekerheid ook vanwege de resultaten van de zorgbemiddeling. Net als 
vorig jaar springt de samenwerking tussen de afdelingen zorginkoop en 
zorgbemiddeling eruit.  
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ingewikkelde bemiddelingscases, leggen de 
zorgadviseurs uit. “Wij maken goede afspraken met zorgprofessionals in de 
buurt en bieden goede nazorg. Wij weten bijvoorbeeld of er een 
zorginstelling is waar verzekerden sneller terecht kunnen voor hun 
behandeling. Daar komt bij dat wij de zorginstellingen in de buurt goed 
kennen.” 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6915657492303626241
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Snelheid 
De zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid letten in het contact met 
verzekerden niet op de tijd. “Laatst belde er een verzekerde die echt met 
de handen in het haar zat. Ze zag door de bomen het bos niet meer. 
Gelukkig konden wij in korte tijd zorgen dat alles op een rijtje kwam. Na 
afloop zei ze: “Ik bel jullie expres, omdat jullie de tijd voor me nemen. Bij 
de huisarts, die het al hartstikke druk heeft, lukt dat niet. In een aantal 
gevallen kunnen wij die uitleg prima geven, bijvoorbeeld als het gaat om 
fertiliteit of orthopedie. Maar we hebben natuurlijk geen inzicht in het 
gezondheidsdossier. Dus soms komt het voor dat er toch op een arts moet 
worden gewacht.” 
Snelheid van reageren vindt team Zorgadvies en Bemiddeling wél 
belangrijk. “Omdat wij met vier zorgadviseurs zijn, kan het voorkomen dat 
verzekerden ons niet meteen aan de lijn krijgen. We doen er alles aan om 
binnen één werkdag een reactie te geven. En dat geeft vertrouwen.” Na 
een succesvolle bemiddeling gaat de service nog verder. “Bijna iedere 
verzekerde wordt na een week teruggebeld. Wij horen graag of het 
allemaal gelukt is en of er nog verdere vragen zijn. Dit telefoontje stellen 
onze verzekerden zeer op prijs stellen. Ook goed om te horen: in de praktijk 
blijkt dat 85% van de verzekerden gebruikmaakt van de zorgbemiddeling 
die wij bieden.  

Meer informatie 
Meer informatie is te vinden via mijnzorgverzekeraar.nl. 
Wil je contact met het team Zorgadvies en Bemiddeling van Zorg en 
Zekerheid? Bel of mail dan naar zorgadvies@zorgenzekerheid.nl of 071-582 
5828. 
Heb je een vraag? 

Vind jouw antwoord online of neem persoonlijk contact Service en 
contact (zorgenzekerheid.nl)met ons op. Wij helpen je graag! 

https://www.mijnzorgverzekeraar.nl/
mailto:zorgadvies@zorgenzekerheid.nl
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact.htm
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact.htm
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact.htm
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact.htm
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Seniorenvereniging Teylingen 
 

Gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 

Mei 2022 
27 vr 10.30 Vertrek vakantiegroep Gaasterland vanaf ’t 

Onderdak in Sassenheim. Vakantieweek van 
vrijdag 27 mei t/m vrijdag 03 juni 2022 
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Agenda Sassenheim 
 

Mei/Juni 2022 
25 wo 14.30 Sluiting Seizoen met 

optreden van Aleida Plat 
Grand Café 
Graaf Jan 

01 wo 14.00-16.00 Quilt bee Zaal 6 

01 wo 14.00 Wandeling Stap Mee  

13 ma 14.00-16.00 Filmmiddag Zaal 5+6 

16 do 14.00-17.00 Open middag Zaal 5+6 

29 wo  KBO-PCOB nr 7/8  

 
 

Agenda Voorhout 
 

Mei/ Juni 2022 
31 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

7 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

9  do 12.00 uur Gezamenlijke lunch Welgelegen 

14 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

21 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

28 di 14.00 uur Seizoensluiting met 
Michel Koenen 

De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 
Juni 2022 
02 do 10.00 uur Fietsen  Basisschool 

07 di 14.00 uur Soos Trefpunt 

14 di 10.00 uur Uitgaansdag 
Gemeente-

haven 

16 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 
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 Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-
(I)/Tabletcoaches (T) 
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R) 

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 

   

Hans Wilson I Email: 
hanswilson@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en 
tabletcoaches  
tel: 0252-348458 

   
Hallo allemaal 

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
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Daar zijn we weer en we zijn al over de helft van mei. 
Wat een familieweekend hebben we gehad! 
Voor de derde keer op rij weer mooi zonnig weer 
Dus heerlijk voor de huisjes gezeten, gewandeld en gefietst.  
En samen met zijn alle buiten gegeten en ‘s avonds spelletjes 
gedaan. 
Wat zijn wij rijk, alles om je heen kinderen, kleinkinderen en hun 
vriend of vriendin. 
Er waren er die zaterdag naar de stad Zwolle gingen want die 
was zo gezellig. 
Het leuke van deze tijd is dat ze steeds foto’s doorsturen van 
waar ze zijn, terrasjes of gebouwen. 
Wij hebben alle drie de dagen gefietst vanuit Coldenhove op de 
Veluwe. 
Wat is de Veluwe toch mooi met de hei en de bossen en de 
zandvlaktes. 
De eerste dag, vrijdag, zijn we vroeg vertrokken samen met Anita 
en haar man en kinderen. 
Aangekomen op de camping hebben we met hen een fietstocht 
gemaakt van 23 km. 
Colinda en haar man gingen later richting Coldenhove en haar 
kinderen eind van de dag. 
Wij hadden dit keer een luxe huisje met bubbelbad en sauna er 
in.  
We zijn een paar jaar geleden daar ook geweest maar toen zat 
de douche in het bad en nu apart. 
Helaas hebben we van de sauna en bad geen gebruik gemaakt. 
Tijd tekort !!!! 
De kinderen hadden met hun gezin een 8 persoons huisje met 
een minpuntje. 
Ze hadden maar een wc en een badkamer dus iedere morgen 
file. 
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De tweede dag met onze oudste dochter en haar man en hond 
Sam gefietst, 
Weer een andere richting over de Veluwe en kwamen we uit op 
De Postbank.  Wat een uitzicht!! 
De derde dag (zondag)zijn we samen gaan fietsen de Veluwe en 
IJssel route, wel 54km lang. 
Helaas met veel slechte fietspaden. Dat was wel jammer want je 
moest meer op de grond kijken 
waar je kon fietsen dan om je heen. 
‘s Maandags terug. Eerst nog een wandeltocht in de omgeving 
gemaakt en met zijn zevenen onderweg geluncht. 
De kleinkinderen waren zondagavond al terug gegaan, want zij 
moesten naar school of werken. 
Hier kunnen we weer een jaar op teren 
toch? 
Vorige week de eerste sla geoogst uit de 
tuin wat is dat leuk en lekker. 
Ze waren nog behoorlijk groot en dat 
geeft toch een kick. 
Vorig jaar had ik veel sla wat niet in een 
krop wou komen en dan doorschiet. 
Daar zou ik toch graag mijn vader over 
horen want die had altijd zulke lekkere 
zachte sla. 
Die had een moestuin achter Niekerk (de wijnhandel) in 
Sassenheim, 
Uit de wind en in het zonnetje ingebouwd tussen huizen met veel 
groentes. 
Zoals tuinbonen met al die zwarte luizen erop maar die toch zo 
lekker waren. 
Met de schil gingen we over wratjes om ze weg te maken. 
Ik weet niet of het van die tuinboonschillen was dat ze 
weggingen maar na verloop van een tijd had je ze niet meer. 
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We moesten om de beurt bonen plukken, sperziebonen, 
snijbonen, doperwten, altijd een mandje vol. 
Mijn tweelingbroers hadden dan vuil onderin gedaan om sneller 
klaar te zijn . 
Nu lachen we er om maar mijn moeder was er niet blij mee. 
Ik ga nu eindigen. Groeten en maak van iedere dag een 
feestdag.  
Groetjes Willy van der Meer 
 
 
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 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       
 

 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Gouwe Ouwe middag in Voorhout komt er aan! 
 
De derde Gouwe Ouwe middag in ’t Trefpunt in Warmond was 
een succes!  
De circa 60 senioren hadden een hele leuke middag, waarin zij 
hebben meegedanst en meegezongen met o.a. de Beatles, 
Elvis, Wim Zonneveld en Peter Koelewijn.  

 
 
De volgende Gouwe Ouwe middag is al weer snel op 
donderdag 2 juni, van 14-16 uur in Cheers! op de 
Herenstraat 106 in Voorhout.  
Sassenheimers, Voorhouters en Warmonders die zin hebben in 
een gezellige middag, worden gevraagd om samen met een gast 
uit hun buurt te komen.  
De organisatie hoopt dat op deze manier ook mensen komen, 
die niet graag alleen willen gaan, maar samen met een ander dat 
wèl zouden willen!  
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De toegang is gratis, maar aanmelding vooraf op de website 
van ViTeylingen is verplicht!  
Op www.viteylingen.nl/gouweouwe staat een aanmeldformulier 
dat  u volledig invult.  
Als u geen mogelijkheid heeft zich op internet aan te melden, 
kunt u zich ook telefonisch melden bij Welzijn Teylingen, via  tel 
0252-231805.  
Hartelijke groet, 
Jan Burgmeijer 
Projectleider MESOVIT 
Tel 06 53848114 
 
 

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 

 
 

 
 

 

http://www.viteylingen.nl/
mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Vakantie is.. 
 
Vakantie is eigenlijk best raar, 
Je wacht erop, het hele jaar. 
En ga je eens weg, 
Heb je alle pech, 
Of heimwee, en wil je terug, 
Of last van die irritante mug. 
 
Ben je thuis wil je weg, 
En op vakantie is het dezelfde die zegt: 
Ik mis thuis, ik wil naar huis. 
 
En ben je thuis, wil je terug. 
Heb je heimwee naar de camping, naar die mug. 
Naar de mensen, 
En wil je jezelf, terug wensen. 
 
De mensen die me hebben vermaakt, 
Hebben mijn hart geraakt, 
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Seizoensluiting dinsdag 28 juni 
Eindelijk is het weer zover. We kunnen weer de traditionele 
seizoensluiting 
houden. Dit doen we 
met een optreden van 
Michel Coenen. Michel 
staat deze middag op 
de camping en maakt 
allerlei vreemde 
dingen mee en heeft 
vele anekdotes te 
vertellen. Kortom een 
middag vol hilariteit en 
reden genoeg om te komen genieten en samen te zijn. U wordt 
ontvangen met een kopje koffie met wat lekkers en in de pauze 
is er een drankje met een hapje.   
We noemen het overigens wel een seizoensluiting, maar in de 
zomer gaan we gewoon door met klaverjassen en sjoelen. Velen 
van u zijn immers in de zomer gewoon thuis en het is dan leuk 
om een middag elkaar te kunnen ontmoeten.  
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LUNCH BIJ CAFÉ RESTAURANT WELGELEGEN 
 
 
 
Op 9 juni organiseren we een 
lunch  bij café/restaurant 
Welgelegen 
Wilt u ook gezellig met ons 
gaan lunchen? 
U kunt zich tot 5 juni telefonisch 
opgeven bij  
Trees van den Berg,  
tel: 0252-283713 en bij  
Jan Bol, tel: 0252-214972 
De kosten van de lunch zijn bepaald op  € 22.50. 
 
De € 22,50  te voldoen op banknummer NL06 RABO 

0354591983 t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen onder 

vermelding van: Lunch Welgelegen. Uw betaling is bewijs van 

deelname. 

 
Wat krijgt u daarvoor: 
Soepje naar keuze, boterham met spiegelei, boterham met 
kroket en als afsluiting 
Koffie met bonbons. 
Voor en/of tijdens de lunch twee drankjes. 
Daarnaast is het gezellig om op een leuke locatie samen te zijn. 
 
Kunt u moeilijk komen, dan zorgen wij voor vervoer. 
Groet, 
De Activiteiten Commissie Voorhout. 
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Eindelijk was het 
dan zover. Op 
vrijdag 20 mei 
2022 werden de 

regionale 
klaverjasdagen 

voor het seizoen 
2021-2022 

afgesloten. Het was de eerste en tevens de laatste keer van het 
seizoen omdat de overige geplande dagen helaas niet konden 
doorgaan vanwege Covid-19.  
60 enthousiaste klaverjasliefhebbers hadden zich ingeschreven voor 
dit unieke evenement waaronder een flink aantal van de afdeling 
Voorhout. Wat een prachtige locatie De Duinpan in De Zilk, waar de 
organisatie zorgde voor een vlekkeloos verloop van deze dag.  
Na de koffie werden de kaarten geschut en kon worden begonnen 
met de eerste ronde. De kreten “twintig”, “stuk”, “nat” en “pit” werden 
met regelmaat de zaal in geslingerd. Na de tweede ronde was het tijd 
voor een voortreffelijke lunch, afgesloten met een heerlijk toetje. 
Het tweede deel van deze klaverjasdag verliep eveneens in een 
prettige sfeer en er was ook tijd om elkaar wat beter te leren kennen. 
Zelf ontmoette ik bij de organisatie een bekende die in dezelfde straat 
geboren was en zelfs tegenover mij had gewoond en dan heb ik het 
over ruim 80 jaar geleden.  
Na afloop van de vierde ronde werden de resultaten opgemaakt en 
de prijzen verdeeld. Het was een bijzonder leuke dag. Een pluim voor 
de organisatie en alle medewerkers die hebben gezorgd voor ons 
“natje en droogje”. 
In  het nieuwe seizoen hoop ik zeker weer van de partij te zijn en heb 
de datum 23 september 2022 al aangekruist, dan om richting 
Noordwijkerhout te rijden. Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen. 
 
Karel Selier. 
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Contact & Info 

Ook lid worden?  

Dat kan via website 

https://seniorenverenigingteylingen.n

l/contact/lid-worden/ 

U vindt daar een formulier om in te 

vullen. Kunt u niet e-mailen, bel dan met 

het secretariaat. Zie gegevens hiernaast 

in de colofon. 

 

Lidmaatschap  

Kosten lidmaatschap €25,-- per persoon 

per jaar bij automatische incasso, bij 

niet automatische betaling betaalt men 

een opslag van €1,50 voor notakosten. 

  

Gegevens wijzigen  

Voor wijzigingen mail of bellen naar het 

secretariaat secretariaat@senioren- 

verenigingteylingen.nl of tel. 06 1818 

4053 

 

Opzegging  

Opzegging van het lidmaatschap 

dient schriftelijk plaats te vinden vóór 

1 december 2022. De opzeg-ging 

gaat dan in het nieuwe kalenderjaar 

in. Bij opzegging komt korting op de 

zorgverzekering van Zorg & 

Zekerheid of het Zilveren Kruis te 

vervallen.  

Colofon  

De nieuwsbrief is een uitgave van 

Seniorenvereniging Teylingen. Deze 

wordt 10 keer per jaar bij de leden 

bezorgd.  

Druk  

Druk: 4allprints 

Oplage Sassenheim 

720 stuks  

De Roef, Bartholomeuskerk 

Oplage Voorhout  

480 stuks 

Oplage Warmond 

300 stuks 

Secretariaat/redactieadres Kagerdreef 

186  

2172 HR Sassenheim  

Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 

11.00 en 13.00 uur)  

De redactie behoudt zich het recht 

voor bijdragen (tekst en beeld) te 

redigeren, in te korten of te weigeren. 

Privacy statement  

De manier waarop Seniorenvereniging 

Teylingen omgaat met privacy- en 

persoonsgegevens is beschreven in de 

privacy statement van KBO Teylingen. 

Zie website 

https://seniorenverenigingteylingen.nl 

bij informatie/nieuwsberichten 

 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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  POSIVITEIT  NU OF NOOIT 

 
Waarop zou ik willen wachten 
Schiet zo door mijn gedachten 
Als ik steeds hetzelfde herhaal 
Creëer ik nooit een nieuw verhaal 
 
Tijd om nieuwe patronen te vervangen 
En zelf te kiezen voor nieuw verlangen 
De vraag wat ligt er voor mij in het verschiet 
De kick van het onbekende waar ik van geniet 
 
Het is zo heerlijk iets nieuws te proberen 
Van fouten en mislukkingen wil ik leren 
Kom maar op, ik stoot wel weer mijn hoofd 
Het vuur in mij is absoluut nog niet gedoofd 
 
In me borrelt juist gespannen nieuwsgierigheid 
Niet wetend waar de nieuwe keuze tot leidt 
Het is de sprong in het diepe die ik waag 
Van adrenaline stuiterend, ja zo graag 
 
Oh, want er is een ding dat ik zeker weet 
Als ik dood ben gaat het om wat ik deed 
Het ‘nu of nooit’ is om vernieuwing te geven 
En volop prachtige ervaringen te beleven 
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