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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 
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Coördinator ouderenadviseur     Henny 
Langenberg     

 email:                                             
ghlangenberg@ziggo.nl 

Telefoon 06-15094407 
 
Geachte dames en heren, 
Pasen was dit jaar wel heel 
bijzonder. Geen paaswake, geen 
collectief eieren zoeken en het 
was overal erg stil, behalve in de 
bollenstreek. Het coronavirus 
beheerst ons leven. Onze 
levensomstandigheden zijn 
drastisch veranderd. Wij moeten 
zoveel mogelijk binnenblijven en contact zien te 
vermijden. Er zijn veel kwetsbaren onder ons, die 
niet meer de deur uit komen en geen bezoek mogen 
ontvangen.  
Binnen onze vereniging is het ook erg stil. Geen 
enkele activiteit meer tot en met eind juni. De 
geplande gezamenlijke vakantiereis van de 
afdelingen naar Gaasterland in mei en daarna 
verplaatst naar september zal dit jaar niet meer 
plaatsvinden. Deze is nu gepland in de eerste week 
van juni 2021. De door de afd. Voorhout geplande 
vakantiereis in augustus gaat vooralsnog door.  
Hopelijk dat we na de zomer de draad weer kunnen 
oppakken. In ieder geval zijn de voorbereidingen 
daarvoor al opgestart. 
Het kan zijn dat u het ledenmagazine KBO-PCOB 
niet ontvangt deze keer. In Sassenheim wordt de 

mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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nieuwsbrief en het ledenmagazine niet bezorgd. U 
kunt deze wel downloaden/ lezen op de site van 
KBO-PCOB (https://www.kbo-
pcob.nl/magazinevankbopcob/ ).De nieuwsbrief is te 
lezen op onze eigen site (https://sassenheim.kbo-
teylingen.nl/informatie/nieuws/nieuwsbrief/). 
Nu alle juridische zaken van de fusie geregeld zijn, 
hebben we op 20  april de nieuwe statuten van de 
vereniging bij de notaris getekend. We zullen u deze 
doen toekomen bij de stukken voor de uitgestelde 
en nog te houden algemene ledenvergadering. 
Deze zal in het najaar plaatsvinden. 
Ik hoop dat het goed met u gaat, een tijd waarin het 
virus aan u voorbij mag gaan.  
En blijf een beetje omkijken naar elkaar. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
 
 
 
 
 
Bingo Bollenstreek – Bo  
Bo, de omroep van de Bollenstreek, start met bingo 
op TV. Het spel wordt op een veilige manier opgezet 
en donderdag 23 april om 14.00 uur voor het eerst 
gespeeld. Er wordt nu al bingo georganiseerd voor 
thuiszitters, maar dat gebeurt vaak online. Niet elke 
senior is echter handig met internet. De opzet is nu 
dat mensen die mee willen doen zich bij de omroep 
melden door op werkdagen ’s ochtends te bellen 

https://www.kbo-pcob.nl/magazinevankbopcob/
https://www.kbo-pcob.nl/magazinevankbopcob/
https://sassenheim.kbo-teylingen.nl/informatie/nieuws/nieuwsbrief/
https://sassenheim.kbo-teylingen.nl/informatie/nieuws/nieuwsbrief/
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met tel. 071-3614858. Via de e-mail kan je je ook 
opgeven via redactie@bollenstreekomroep.nl.  
Deelname is gratis en iedereen mag mee doen, 
ongeacht de leeftijd. Als je je opgeeft, worden de 
bingokaarten in de brievenbus gegooid. Als een 
deelnemer tijdens het spel bingo heeft, kan hij of zij 
dat telefonisch melden. Via een kopie van de 
bingokaart wordt de bingo in de studio 
gecontroleerd. Prijzen worden thuis bezorgd. Bo 
zoekt ook bedrijven die kleine prijsjes beschikbaar 
willen stellen. Die kunnen zich ook telefonisch en via 
de mail melden. Zij worden aan het begin en einde 
van de bingo bedankt via een reclame-uiting. 
 
Automatische incasso 
Op 20 april is de fusieakte gepasseerd bij notaris 
Miranda Heemskerk in Voorhout. Dit houdt in dat de 
naam Seniorenvereniging Teylingen nu juridisch is 
vastgelegd en dat als gevolg daarvan inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel gaat plaatsvinden.  
De volgende stap is aanpassing van de 
bankrekeningen. Nu hebben we verschillende 
bankrekeningen. Een van deze bankrekeningen 
wordt op naam van Seniorenvereniging Teylingen 
gezet. De andere worden opgezegd.  Door het 
gebruik van slechts één bankrekening kunnen we 
naast gebruiksgemak voor u èn voor ons ook een 
kostenbesparing realiseren.  
Echter hiervoor is het wettelijk noodzakelijk dat alle 
afgegeven machtigingsformulieren aangepast 
moeten worden. In de loop van het jaar zullen dan 
ook alle leden een machtigingsformulier ontvangen 
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met het verzoek deze in te vullen, te ondertekenen 
en te retourneren naar of te bezorgen bij het 
aangegeven adres.  
 
Zomeractiviteiten 2020 gaan niet door 

De gezamenlijke activiteitencommissie is 

al enige maanden bezig geweest met de 

organisatie van het 

activiteitenprogramma voor komende 

zomer. Maar omdat vanaf februari het coronavirus 

ronddwaalde in de wereld en in Nederland, waren 

heel veel zekerheden opeens verdwenen. We 

merkten dat het steeds moeilijker was activiteiten te 

organiseren. Daarom hebben we moeten besluiten 

de zomer-activiteiten 2020 dit jaar niet door te laten 

gaan. We willen proberen om alle activiteiten die 

voor dit jaar gepland waren volgend jaar in te 

passen. 

We wensen u veel sterkte toe in de komende 

maanden en hopen dat deze onzekere tijd snel 

voorbij zal gaan. 

Activiteitencommissie Seniorenvereniging Teylingen 

 
Vijf initiatieven die senioren door de 
coronacrisis helpen 
Senioren worden in Nederland het zwaarst getroffen 
door het coronavirus. Vanwege de huidige 
maatregelen krijgen senioren nauwelijks of geen 
bezoek en komen zij amper nog buiten. We willen 
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namelijk niet dat senioren worden besmet met het 
virus. Maar dit heeft wel een enorme impact. Door 
het bezoek aan opa en oma te beperken dreigt ook 
vereenzaming. Gelukkig kunnen we onze senioren 
op verschillende manieren een hart onder de riem 
steken. Hieronder vind je een aantal handige tips en 
initiatieven om senioren te helpen in deze onzekere 
tijden.  
 
1. Coronahulp platforms 
Er zijn inmiddels flink wat platforms waar alle 
hulpvraag en aanbod wordt verzameld. Senioren 
kunnen hier aangeven waar ze behoefte aan 
hebben en anderen kunnen aangeven dat ze willen 
helpen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, 
beeldbellen, de hond uitlaten, het vuilnis buiten 
zetten of andere dringende zaken. Hieronder een 
overzicht met populaire platforms waar 
hulpbehoevenden en hulpverleners zich kunnen 
aanmelden. 
 
 Gewoonmensen.nl 

 Ready2help.rodekruis.nl 

 Nlvoorelkaar.nl 

 Lokale Facebook-groepen 

 Doe een briefje bij een kwetsbare buurman- of 
buurvrouw in de bus met jouw naam en 
telefoonnummer, en geef aan dat je wilt helpen. 
 

2. Een praatje maken via de KBO-PCOB lijn 
De KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn waar 
senioren naar toe kunnen bellen. Bijvoorbeeld om 
hun zorgen te delen, vragen te stellen of gewoon 
om een praatje te maken. De lijn is 7 dagen per 
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week te bereiken van 09:00 tot 21:00. Het 
telefoonnummer is  
0348 - 46 66 66. De lijn is beschikbaar voor leden 
en niet-leden.  
Soortgelijke initiatieven zijn De Luisterlijn en Up In 
Nederland.  
 
3. Senioren in beweging 
Een van de grotere problemen waar senioren op dit 
moment tegenaan lopen is het tekort aan beweging. 
Sommige mensen durven de deur niet uit, anderen 
weten simpelweg niet hoe ze kunnen bewegen. Er 
zijn gelukkig diverse mogelijkheden om op een 
laagdrempelige manier toch in beweging te komen.  
 
 Omroep MAX zendt dagelijks het TV programma 

Nederland in beweging uit. Om heel Nederland 
thuis in beweging te krijgen werpt Olga 
Commandeur zich op als nationale personal 
trainer van thuiszittend Nederland. Ook online 
vind je wekelijks trainingsschema’s die zeer 
geschikt zijn voor senioren.  

 Voor de vitale en actieve senioren die normaal 
naar een sportschool gaan kan het handig zijn 
een sportapp te downloaden. Daarin staan 
fitness-instructies en oefeningen die eenvoudig 
thuis gedaan kunnen worden. Populair zijn Seven 
Minute Workout en Sworkit.  

 Wandelen is misschien wel de meeste simpele en 
snelle manier om te bewegen. Een ommetje 
maken is goed voor lijf en feest. Houd je wel aan 
de richtlijnen van het RIVM: houd afstand en 
wandel bij voorkeur alleen. 
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4. Een gezonde maaltijden bezorgen 
Door het coronavirus durven veel senioren niet 
meer naar de (drukke) supermarkt. Boodschappen 
doen zit er dan vaak ook niet meer in. Het kan dan 
een behoorlijke uitdaging zijn om dagelijks aan een 
gezonde maaltijd te komen. Terwijl het juist nu 
belangrijk is dat senioren voldoende vitamines, 
mineralen en andere belangrijke bouwstoffen 
binnenkrijgen voor een goede weerstand. 
Verschillende maaltijdservices en tafeltje dekje 
organisaties bezorgen - ook in deze onzekere tijden 
- gezonde koelverse maaltijden bij senioren thuis. 
Op de website www.seniorenmaaltijd.nl vind je een 
overzicht met de maaltijd-services  
https://www.seniorenmaaltijd.nl/maaltijdservice/.  
 
5. Online communiceren met familie 
Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om 
online te communiceren. Zowel chatten als 
videobellen. Via een smartphone, tablet / iPad of 
middels de laptop kan eenvoudig een videogesprek 
worden gestart. Zo blijft iedereen op te hoogte van 
elkaars leven en kunnen hoogtepunten zoals een 
jubileum of verjaardagen toch gevierd worden.  

 WhatsApp: de meest populaire app van dit 
moment. Veel senioren gebruiken deze service 
om berichten naar familie te sturen.  

 Facetime: voor iedereen die een iPhone, iPad of 
Macbook heeft bestaat er de mogelijkheid te 
(video) bellen via Facetime.  

 Skype & Zoom: deze diensten zijn over het 
algemeen iets ingewikkelder voor senioren in 
vergelijking met Whatsapp. Toch kan het handig 
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zijn wanneer men een videogesprek wil voeren 
met meerdere mensen tegelijkertijd.  

 Social Media: via bijvoorbeeld Facebook of 
Instagram kan iedereen eenvoudig op de hoogte 
blijven van het leven van familieleden. Bekijk 
foto’s en video van kinderen en kleinkinderen en 
leg contacten via de chat. 

 Op Seniorweb is er een handige stap-voor-stap  
https://www.seniorweb.nl/thuis-online uitleg van 
deze online diensten, speciaal voor senioren. 

 
Overige leuke initiatieven en tips 
In het lijstje hieronder hebben we nog enkele 
initiatieven verzameld die zeker de moeite waard 
zijn om te bekijken: 
 
 Kerkdienstgemist.nl: op een eenvoudige manier 

een lokale kerkdienst (live) luisteren. 

 Van maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 14:00 uur 
kunnen senioren gratis meespelen met de. 
Nationale Thuisbingo 
https://www.denationalethuisbingo.nl/ 

 Met de App “Omapost” kun je eenvoudig een 
kaartje sturen naar je opa, oma of een andere 
oudere. 

 Via Samensterktegencorona.nl kan je een mooie 
poster aanvragen waarmee je kunt laten weten 
dat je anderen wilt helpen of juist wel wat hulp 
kunt gebruiken 

 Verschillende supermarkten hebben een speciaal 
“senioren-uurtje” waar de winkel uitsluitend 
geopend is voor senioren. 

 

https://www.seniorweb.nl/thuis-online
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Laat u niet oplichten  
Alert zijn op financieel 
misbruik is ook nu van 
belang. Financieel misbruik 
kent veel verschillende 
vormen en komt vaak voor. 
Zowel door bekende als 
onbekende mensen. In dit 
artikel gaat de aandacht uit naar financieel misbruik 
door onbekenden.  
 
Welke verschijningsvormen zien we de laatste 
dagen, en wat is er aan te doen?  
Bespreek onderstaande vooral ook met uw sociaal 
netwerk. Iedereen kan namelijk slachtoffer worden 
van financieel misbruik en preventie begint met 
bewustwording.  
Het coronavirus wordt veelvuldig gebruikt door 
criminelen. Babbel-trucs, phishing, valse (verkoop) 
websites, en brieven over antibacteriële pinpasjes 
zijn daar voorbeelden van. Maar ook mensen die 
met u contact zoeken en inspelen op gevoelens van 
angst, kunnen verkeerde bedoelingen hebben. U 
bent nooit verplicht direct te handelen. Ook niet als 
u onder druk wordt gezet. Vaak is uw niet-pluis 
gevoel juist. U kunt bij onraad altijd contact 
opnemen met de bank. Ook nu zijn banken goed 
telefonisch bereikbaar voor vragen en onraad. U 
kunt bij twijfel beter eenmaal te veel bellen dan 
eenmaal te weinig.  
 
Laat geen vreemden binnen. 
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Artsen of verpleegkundigen komen niet ongevraagd 
aan huis op corona testen. Staat er een onbekend 
iemand van de thuiszorg voor de deur? Laat 
hem/haar buiten staan en bel met de 
thuiszorgorganisatie om het te controleren. Zoek 
zelf het telefoonnummer op en bel niet naar het 
nummer dat degene die voor uw deur staat opgeeft. 
Ook niet als u onder druk wordt gezet.  
 
De bank belt u niet voor een acute overboeking  
Wordt u gebeld door een bankmedewerker en 
gevraagd direct een overboeking te doen? De echte 
bank belt u niet met dergelijke 
vragen. Ook niet tijdens de 
Coronacrisis. Laat u niet misleiden 
of onder druk zetten om snel te 
handelen. Ook niet als wordt 
ingespeeld op uw emotie. Hang zo 
snel mogelijk op en neem contact op met uw bank. 
Nederlandse banken zijn ook met de Corona-
maatregelen goed telefonisch bereikbaar.  
 
Geeft nooit uw bankpas en pincode af. 
Doet iemand de boodschappen voor u? 
Superaardig, maar geef nooit uw pas en pincode af 
om de boodschappen voor u te betalen. Heeft u 
geen contant geld (of wordt dat niet geaccepteerd), 
maak dan een bedrag over naar de rekening van 
degene die boodschappen voor u doet. Is degene 
die u helpt niet eerlijk? Dan blijft de schade beperkt 
tot dat bedrag. Met uw pas en pincode kan iemand 
online bankieren registreren en bij al uw rekeningen 
komen. Of geld opnemen zonder uw toestemming. 
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Er kunnen zelfs leningen op uw naam worden 
afgesloten als u de pinpas geeft.  
Ook hier geldt: Laat u niet onder druk zetten. Ook 
niet als u zich erg afhankelijk voelt. Er is ook voor u 
andere, goede en betrouwbare  
hulp beschikbaar. Juist nu.  
Doet iemand anders altijd de boodschappen voor u? 
Dan kunt u bij de bank een extra rekening openen 
waar een bedrag voor de boodschappen op wordt 
gestort. De rekening komt op naam te staan van de 
gemachtigde persoon en deze heeft geen toegang 
tot bijvoorbeeld uw gehele vermogen. De bank kan 
u hierover met vragen verder helpen.  
 
Klik niet op een link in een e-mail. 
Ga met uw muis op de link staan en klik niet. Nu 
verschijnt het daadwerkelijke adres waar u naar toe 
geleid wordt. Controleer deze goed. Vertrouwt u het 
niet? Niet klikken. Tik desnoods het mailadres van 
de betreffende organisatie zelf in de adresbalk van 
uw internet-browser. 
 
Vul nooit de pincode van uw bankpas online in. 
Stuur nooit uw bankpas op. Banken en andere 
instellingen zullen u hier nooit om vragen. 
 
Controleer webwinkels. 
Niet alle webwinkels zijn betrouwbaar. Laat u ook 
hier niet misleiden. Kent u de winkel? Klopt de naam 
van de webwinkel in het adres dat in de adresbalk 
van uw internetbrowser staat? Let op spelfouten. 
Kent u de winkel niet? Hoe belangrijk is het om het 
product nu te bestellen? Heeft u het echt nodig? 
Controleer dan de contact-gegevens, kamer van 
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koophandelnummer en aangeboden betalings-
methodes. Is de aanbieding aannemelijk? Google 
op het bedrijf en lees reviews. 
 
Handige websites met meer informatie: 

https://www.rabobank.nl/particulieren/veiligbankiere
n 
https://www.veiligbankieren.nl/ 
https://www.fraudehelpdesk.nl/ 

 
 
 

 

Felicitatie Manon van der Kaa 
Nu de fusie juridisch is afgerond ontvingen wij van de 
directeur van de KBO-PCOB, Manon van der Kaa, de 
volgende felicitatie “Van harte gefeliciteerd met deze 
mooie stap! Dat jullie nog vele jaren een bloeiende 
afdeling mogen zijn! 
 
 

Meedenkers wijzen de weg en bieden een 
luisterend oor 
Het Meedenkersnetwerk is een netwerk van vrijwilligers 
en beroepskrachten die verstand hebben van wonen, 
sociale contacten, activiteiten, zorg en financiën. 

https://www.fraudehelpdesk.nl/
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Seniorenvereniging Teylingen heeft met twee 
ouderenadviseurs zitting in dit netwerk. Zij bieden ook 
steun tijdens de coronacrisis. 

Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar 
maatschappelijke loketten, regelingen en activiteiten. 
Meedenkers helpen daarbij. Zij zijn een gids en wijzen 

inwoners snel en eenvoudig de weg. Dat gebeurt op dit 
moment alleen digitaal en telefonisch, maar na de 

coronacrisis kan een Meedenker ook bij u langskomen of 
ergens afspreken. Zij kunnen dan eventueel ook met u 

mee naar afspraken met bijvoorbeeld de gemeente. 
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De werkwijze: een inwoner die een vraag heeft op 
maatschappelijk gebied, maar niet weet bij wie hij 
terecht kan, kan contact leggen met het 
Meedenkersnetwerk. Momenteel zijn er ook inwoners 
die zich eenzaam of ongerust voelen; het 
Meedenkersnetwerk is er ook graag voor deze mensen. 
Op de website www.meedenkersnetwerk.nl staan alle 
meedenkers, de onderwerpen waar zij veel van weten en 
in welke van de vier gemeenten zij actief zijn. Het is 
mogelijk om via de website een vraag te stellen, die bij 
coördinator Nadia te Water terecht komt. Zij zoekt dan 
een geschikte Meedenker uit. Als iemand al een 
voorkeur voor een Meedenker heeft, kan dat 
aangegeven worden. Nadia te Water is ook bereikbaar 
via 06-10 69 92 82 en info@meedenkersnetwerk.nl. 
Op 18 maart stond een feestelijke startbijeenkomst 
gepland. met de Meedenkers, de maatschappelijke 
organisaties en de wethouders van Teylingen, Hillegom 
en Noordwijk. Helaas kon deze bijeenkomst niet 
doorgaan vanwege corona. 
 
Tot slot een voorbeeld. Een oudere inwoonster, 
mevrouw De Wild, krijgt hulp van Meedenker Peter bij 
haar belastingaangifte. In hun gesprek komt Peter 
erachter dat mevrouw De Wild hulp nodig heeft bij 
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klusjes in huis. Mevrouw De Wild vertelt hem ook dat zij 
vaak eenzaam is. Peter bespreekt de vraag in het 
Meedenkersnetwerk en krijgt feedback van de andere 
meedenkers. Bij een volgend bezoekje aan mevrouw De 
Wild geeft hij haar het telefoonnummer van een 
klussendienst en brengt zijn buurvrouw in contact met 
een welzijnsorganisatie in de buurt. 
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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 

Evert Hegnauer                                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 

Afdeling Voorhout 

Beste leden, 

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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Sinds 1 januari 2020 is er binnen de gemeente 

Teylingen één Seniorenvereniging. De afdelingen 

Voorhout, Warmond en Sassenheim van de KBO 

vormen samen de Seniorenvereniging Teylingen en 

zullen onder deze naam verder gaan. 

Als voorzitter van de activiteitencommissie Voorhout 

wil ik u allen in deze moeilijke periode, waarvan het 

eind nog niet in zicht is,  middels deze nieuwsbrief 

laten weten dat wij  er voor u zijn, dat wij in contact 

met u willen blijven en dat wij u waar nodig willen 

helpen.  

Wij zitten met een ongrijpbaar virus en weten niet 

wat dit met ons doet. 1,50 meter afstand van elkaar, 

geen handen schudden, niet zoenen, geen of weinig 

bezoek van kinderen en kleinkinderen. 

Velen van u hebben de oorlog nog meegemaakt. 

Dat was toen erg. Er was weinig of geen eten en 

alles wat er was ging op de bon. Eten is er nu 

gelukkig  in overvloed. Mogelijk zal het duurder 

worden als deze crisis langer aanhoudt.  Als uw 

gezondheid het toelaat kunnen we naar buiten, 

zeker met het mooie weer van de laatste weken. We 

hebben tenminste TV en de spelletjes worden weer 

uit de kast gehaald. We konden, en misschien heeft 

u wel meegespeeld op de IPad of computer, bingo 

spelen georganiseerd door de KBO/PCOB, de 

nationale thuisbingo. 
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Het voelt wel alsof de coronacrisis al maanden 

duurt. We voelen ons best een beetje nutteloos.  

Niets mag, zelfs je verjaardag mag niet met 

familieleden gevierd worden. Onze agenda’s 

stonden altijd barstens vol, maar nu niet meer. Geen 

tennis meer, niet meer op de duofiets eropuit. Juist 

in deze tijd zouden we langs de bloeiende velden 

fietsen, maar ja we moeten en willen ons ook aan 

de regels houden. 

Ik sluit af met de hoop dat er heel gauw een eind 

mag komen aan deze crisis, dat u en uw dierbaren 

gezond mogen blijven. 

Hans Boere 

   
 
 

 
 

Vakantieweek Millingen 
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De vakantieweek naar Millingen wordt 
steeds moeilijker om te organiseren. 
Met het coronavirus, en de 1,5 meter afstand 
houden, wordt het moeilijk met 36 personen. 
Ook na de toespraak van de minister 
president dat de horeca en andere bedrijven 
dicht moeten blijven. 
Voor ons, de organisatie en de 
hoteleigenaar, wordt het moeilijk. 
De hoteleigenaar wil het graag weten voor 1 
juni, dat is de uiterste datum, dat wij moeten 
beslissen. 
Wij, de seniorenvereniging afdeling 
Voorhout, willen binnen 3 weken contact 
opnemen met onze vakantiegangers om de 
beslissing te nemen. 
Wij willen dit doen, door contact op te nemen 
met u over de gang van zaken. 
Daarna maken we met een brief onze 
definitieve beslissing bekend over de 
vakantieweek. 
Namens de senioren vereniging afdeling 
Voorhout. 
 
Trees v. d. Berg  Jan Bol 
Tel. 214570    tel. 214972 
Coronavirus 
29 maart 2020 
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Ik schrijf nu een berichtje, 
in de vorm van een gedichtje 

Daarom vraag ik nu 
eens even, 
zeg, hoe gaat het 
met je leven? 
is alles in gezonde 
staat, 
dan weet ik dat het 
prima gaat, 
en maak ik mij nu 
en morgen, 
over jou  dan ook geen zorgen, 
jaja, het...... is een gedoe, 
van dat Coronavirus, word ik nu moe, 
wat een toestand is dat toch, 
of je nog naar buiten mocht, 
maar wat ze zeggen die hoge heren, 
moeten wij toch wel waarderen, 
afstand houden van elkaar, 
brengt jou minder in gevaar, 
maar straks, als alles over is, 
samen koffie dat’s gewis 
 

 

 

Hallo Sjoelvrienden, 
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Missen jullie het sjoelen ook? Saai zo hè? Geen 

sjoelen, geen kaarten, geen zingen, en wat je ook 

gewend ben om te doen! We hebben gelukkig mooi 

weer, we kunnen fietsen, wandelen en genieten van 

de zon. Maar als er geen zon is moet je je thuis  

 

vermaken!  

Diegene die een sjoelbak thuis hebben kunnen het 

sjoelen bijhouden, met z’n 2en of 3en of alleen kan 

ook! 

We kunnen lezen, TV kijken, een handwerkje 

maken of eindelijk een keer die kast opruimen. Er is 

altijd wel wat te doen. Maar we hopen dat die 

corona snel voorbij is en we de gewone dingen weer 

kunnen doen. Al is het maar een praatje maken met 

elkaar. Vooral die mensen die alleen zijn hebben dat 

nodig. Ik wens jullie veel sterkte de komende tijd en 

hopelijk tot spoedig ziens. 

Groet Lies Jilderda 

 

Van de Activiteiten Commissie afd. Voorhout 
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Ja, daar zitten we dan, hele dagen thuis, we zijn 
gebonden aan huis. 
Het is voor u en voor ons een hele moeilijke tijd, wat 
mag je wel en wat niet. 
Ook wij passen ons aan de regels van het kabinet 
aan, wat betekend: geen activiteiten. 
Toch proberen we u op de hoogte te houden, met 
ons maandelijkse nieuwsblad en maandbrief. 
Wij danken onze vrijwilligers, die deze 
maandelijks rond brengen en zeker nu in deze 
tijd. 
Tot september zijn de activiteiten opgeschort, wat 
betekend geen zomer activiteiten. Misschien dat er 
nog geklaverjast en gesjoeld kan worden, maar dat 
moeten we afwachten. 
Ook het dagje uit is niet doorgegaan, en de 
vakantieweek komt ook op losse schroeven te 
staan. 
Wij keken er altijd met veel plezier naar uit, om met 
u, dit mee te maken. 
Helaas, op dit moment staat nu onze gezondheid op 
de eerste plaats, vandaar al deze aanpassingen. 
Wilt u toch eens een gesprekje of u wilt u zomaar 
even een praatje, u kunt altijd iemand van de 
activiteiten commissie bellen, wij staan er erg voor 
open. 
Houdt uw eigen gezondheid in de gaten, zodat wij u 
op een later tijdstip weer mogen ontmoeten. 
Wij groeten u allen namens  
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Beste schildermaatjes, 
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Helaas door de coronacrisis hebben we vroegtijdig 
het schilderseizoen moeten staken. 
We kunnen gelukkig ook thuis nog schilderen als we 
dat willen. Ik heb diverse 
mensen gebeld om te 
horen hoe het met hun 
isolement vergaat. Uit een 
van die gesprekken kwam 
naar voren om ook een 
hart te schilderen en voor 
het raam te hangen. 
Misschien een leuk idee 
om dit te doen. Ik heb ook met Irene afgesproken 
als dat mogelijk is gewoon in het nieuwe seizoen 
weer met elkaar verder te gaan. 
Ik hoop dan ook dat we iedereen weer kunnen 
verwelkomen in het nieuwe seizoen en iedereen 
veel sterkte en gezondheid toewensen. 
Samen komen we hier weer boven op, houd vol en 
tot volgend seizoen. 
 
Groetjes Kees van den Berg. 
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Zoals u allen weet heeft KBO Teylingen een 

eigen website nl: www.kboteylingen.nl. Als u 

deze website bezoekt ziet ook dat u naar de 

drie verschillende afdelingen kunt gaan. Op 

de website van KBO Teylingen vindt u veel 

artikelen van de landelijke KBO/PCOB zoals 

belangenbehartiging op landelijk niveau, 

verwoord in nieuwsbrieven, maar ook is er 

regelmatig ledenvoordeel te behalen op 

allerlei artikelen zoals bijvoorbeeld batterijen 

voor gehoorapparaten, stofzuigers, telefoons 

en radio’s. Het loont beslist de moeite om 

hier eens naar te kijken. Op de website van 

afdeling Voorhout kunt u onze 

nieuwsbrieven lezen en worden foto’s 
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geplaatst van onze activiteiten. Deze foto’s 

worden gemaakt door Lenie Boere. 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een 

nieuwe website voor alle drie de afdelingen. 

De verwachting is dat die met ingang van 

het nieuwe seizoen in werking zal treden. 

Wij hopen dat u regelmatig onze website zult 

bezoeken. Het is beslist de moeite waard. 

Wim van Kampen 
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Hallo Allemaal, 

Het is nu alweer 6 weken geleden dat we 

voor het laatst hebben geklaverjast. Een 

bizar gegeven waar ik nog steeds maar 

moeilijk aan kan wennen. 

Voor mij was de dinsdagmiddag een uitje 

waar ik met plezier naar toeging. Met name 

de manier waarop wij met zijn allen het 

klaverjassen beleefden was speciaal. Altijd 

opgewekt, geen mes op de tafel, veel 

vrolijkheid, af en toe een vrolijke snier naar 

elkaar, lekker kletsen met elkaar voor en 

tijdens de partijtjes en altijd voelde ik jullie 

waardering dat dit door ons wordt 

georganiseerd. Bedankt daarvoor! 
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Jullie zien dat ik in bovenstaand verhaal 

spreek in de verleden tijd maar dat is niet de 

bedoeling. Ik ga er vanuit dat we van de 

zomer weer voorzichtig kunnen opstarten. Ik 

hoop het van harte! 

Misschien moeten we wel wat maatregelen 

nemen want met 11 tafels kunnen we niet 

voldoen aan de 1,5 meter samenleving. 

Jammer want het aantal klaverjassers was 

de laatste tijd behoorlijk gegroeid.  

Ik denk wel dat we met een andere 

tafelopstelling kunnen voldoen aan de eisen, 

maar dan denk ik dat we maximaal 6 tot 8 

tafels kunnen behappen. Misschien moeten 

we wel een roulatieschema bedenken. 
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Ik hoop van harte dat jullie deze moeilijke 

tijden een beetje goed doorkomen en van 

het virus verstoken blijven. Het is niet niks 

voor ouderen en alleenstaanden om zo 

geïsoleerd te moeten leven. Zeker met dit 

mooie weer is moeten thuisblijven een 

verzoeking. En ook bezoek van familie en 

vrienden zal maar mondjesmaat 

langskomen. Ikzelf ben in de gelukkige 

omstandigheid dat ik een hondje heb (Mo) 

die geen weet heeft van wat er in de 

samenleving gebeurt. Altijd vrolijk en altijd 

ondeugend… We kunnen regelmatig een 

wandelingetje maken dat zij op geheel eigen 

wijze invult. Ik moet thuis regelmatig dweilen 

omdat zij weer eens in een moddersloot 

heeft gebanjerd. Zoals ook deze keer….. 
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Hoe bedoel je, veeg je voeten? 

Heel veel sterkte allemaal in de komende 

weken. Ik zie jullie allemaal hopelijk weer 

deze zomer. Wij houden jullie op de hoogte. 

Houdt jullie taai!  Evert (en Mo) 

 

De kleintjes 
 
Blij stap ik naar buiten, 
Het is stil, de vogels fluiten. 
Genietend van de rust 
Word ik door de morgenlucht gekust. 
De wind doet het water klotsen 
En tegen de stenen botsen. 
De fuut, meerkoet, eend en zwaan 
Ik zie ze door het water gaan. 
Andere vogels vliegen door de lucht,  
Zo vrij als een vogel, ik slaak een zucht. 
Want nee, in deze coronatijd 
Zijn wij dat niet, helaas tot mijn spijt. 
Regels bepalen ons doen en laten 
En anderen houden ons in de gaten. 
Maar één ding houdt ons op de been, 

“de kleintjes”, ik loop er regelmatig heen. 

Vóór de ruit blijf ik dan staan, 
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Kijk, daar komen ze al aan. 
Oma..oma…”, roepen ze blij. 
Ik geniet van hun stralende lach. 
Ja, zo begin ik, bijna iedere dag. 
 

Dorothé Klein-Verdel 

 
 


